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 :پیشگفتار 

کارگیری نتایج های علمی و بهه تحقیق و نوآوریترین عوامل اساسی درتوسعه پیشرفت جهان امروز، اهتمام باز مهمیکی

آوری امری واجب و موتور محرکه توسعه اقتصادی، اجتماعی و باشد. تحقیقات و فنآن درحل مسائل جوامع بشری می

کارهای عملی شامل تقویت و اشاعه منظور نهادینه شدن پژوهش باید نسبت به کاربست راهباشد. لذا بهفرهنگی کشور می

ه و اسباب هنگ پژوهش و تبیین نقش پژوهش در روند توسعه در تمامی ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اقدام نمودفر

 آوری و اشاعه آن درتمامی شئونات علمی، اقتصادی وتوسعه پایدار کشور را فراهم نمود. توجه ویژه به تحقیقات و فن

ای و درنهایت توسعه کالن کشور خواهد شد. امروزه حرکت منطقهجانبه درسطح استانی، اجتماعی، منجر به توسعه همه

رشد جامعه جهانی در میزان دسترسی به علم و تکنولوزی جدید باعث گردیده است که کشورهای جهان،  به سریع و رو

 ریزی نمایند .های نوین پایهآوریاهداف ملی خود را برپایه پیشرفت علوم و تحقیقات و کسب فن

نگری سازمان مدیریت و های توسعه و آیندهی مدیریت آموزش و پژوهشهاعه حاضر، حاصل تالشمجمو     

توسط  9399های پژوهشی است که درسال ریزی استان با هدف ایجاد یک بانک اطالعاتی جامع، از فعالیتبرنامه

 انجام شده است. الزم به توضیح  9399قانون بودجه سال  994های اجرایی استان ازمحل اعتبارات پژوهشی بند دستگاه

( قانون خدمات کشوری،  9های اجرایی موضوع ماده )کلیه دستگاه 9399قانون بودجه  994است براساس مفاد بند 

 آوری هزینه نمایند. مکلف گردیدند یک تا سه درصد از اعتبارات خود را برای انجام امور پژوهشی و توسعه فن

های اجرایی استان که اقدام به ثبت اطالعات دسته از دستگاههای پژوهشی آنپروژهدر گزارش حاضر مشخصات کامل 

اند، آمده است. ویرایش اول این گزارش دراسفند ماه ههای پژوهشی پیشنهادی خود در سامانه سمات ملی نمودپروژه

جهت بررسی و مطالعه تمامی  es.ir-http://mpoتهیه و درسایت سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان اصفهان   9394

  99/9/99مورخ  9993طی نامه شماره  9399ن در پانزدهم فروردی "های اجرایی استان قرار گرفت. متعاقبادستگاه

هش درخواست گردید، ضمن مطالعه پژو 9399قانون بودجه سال  994اجرایی مشمول مفاد بند  هایاز تمامی دستگاه

روز از تاریخ  99، مراتب را ظرف مدت های گزارشمندرج در گزارش، درصورت مشاهده هرگونه مغایرت دربخش

ریزی استان منعکس، تا نسبت به بازنگری و اصالح اطالعات اقدام گردد. ارسال نامه ، به سازمان مدیریت و برنامه

 ویرایش دوم گزارش  صالحی اقدام نمودند که دردرمجموع تعداد هفت دستگاه اجرایی نسبت به انعکاس نظرات ا

و   صدا ،ها عبارتند از: سازمان امور اقتصادی و دارایی استاناین دستگاه )گزارش حاضر( ، اصالحات اعمال گردید .

سازمان جهاد کشاورزی  ،اداره کل حفاظت محیط زیست استان ،اداره کل انتقال خون استان ،مرکز اصفهان سیمای

 .زمان تبلیغات اسالمی استان و شهرداری گلشهرسا ،استان

صورت مکتوب های اجرایی بههای پژوهشی از دستگاهالزم به یادآوری است اطالعات درج شده در مشخصات پروژه    

 عهده دستگاه اجرایی می باشد. اخذ شده است و مسئولیت صحت اطالعات اخذ شده به

 

http://mpo-es.ir/


4 

 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای اصفهان شرکت آب منطقه                                                            
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طرح پژوهشیمشخصات   

 ،یآب ازین نییدرتع یواقع تعرق و ریتبخ برآورد در دور از سنجش کاربرد:  عنوان طرح پژوهشی

 یمورد مطالعه

 

 اصفهان یا منطقه آب شرکت: دستگاه کارفرما

     بنیادی       توسعه ای                                          کاربردی                          :نوع طرح

 علوم پزشکی                     کشاورزی                            فنی مهندسی        :زمينه پژوهش

 علوم پايه                    علوم انسانی                                  هنر                                  

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                         محل اجرای طرح:

 اصفهان صنعتی دانشگاه پژوهشی معاونتدستگا ه مجری: 

 آزاده احمدیمجری طرح: 

 75811-782821 کدرهگيری:

 

 05(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 05: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای            هزينه ای                           محل تامين اعتبار:

 

 85/8/29تاریخ شروع: 

 85/6/29 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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: چکيده   

 ،یمیاقل نوسانات انگرینما تواندیم زیآبخ یهاحوضه در رواناب میرژ یریرپذییتغ ای یداریاپ     

 یسدها از استفاده مانند آب منابع تیریمد یهاروش از یناش ای و یاراض یکاربر راتییتغ

  یزیناچ درصد تنها و شده تعرق و ریتبخ صرف اه،یگ یمصرف آب از یادیز بخش. باشد یمخزن

 آب مصرف زانیم از یمناسب اریمع تعرق و ریتبخ اساس نیبرهم. شودیم اهیگ جذب آن از

 کمک ،یاهیگ پوشش یدارا یهایدرکاربر آن برآورد که گرددیم محسوب یاهیگ یهاپوشش

 حوضه کی در یاراض یکاربر رییتغ یطرف از .داشت خواهد آنها کیتفک و یبندطبقه در یادیز

 آثار شناخت رو نیا از باشد، داشته حوضه یدرولوژیه چرخه بر یتوجه قابل ریتأث تواندیم زیآبخ

 توسعه در مناسب یاستراتژ نییتع یگشاراه حوضه یدرولوژیه یهاپاسخ بر یاراض یرکاربرییتغ

 .باشدیم زیآبخ یهاحوضه آب منابع داریپا
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طرح پژوهشیمشخصات   

 یپارامترها نییتع و آبادبهشت تونل اطراف یهاسنگ یخزش رفتار لیتحل: عنوان طرح پژوهشی

 آنها یخزش

 

 اصفهان یا منطقه آب شرکت: دستگاه کارفرما

     بنیادی      توسعه ای                                            کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی           زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                     علوم انسانی                                   هنر                                    

 

 اردلشهر:        بختیاری چهارمحال و استان:                                         محل اجرای طرح: 

 کبیر امیر صنعتی دانشگاهدستگا ه مجری: 

 فر فهیمی احمدمجری طرح: 

 75811- 782770 کدرهگيری:

 

 715(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 715: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای          هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 7/8/29تاریخ شروع: 

 7/2/29 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 چکيده:

 برخوردار یادیز مشکالت و هایدگیچیپ از فیضع یهاسنگ خصوصب هاسنگ یخزش رفتار     

 یهاشکل رییتغ و کندیم رییتغ زمان با همراه ادیز عمق در ژهیبو فیضع یهاسنگ رفتار. است

. دینما وارد تونل ینگهدار و تیتقو ستمیس و پوشش به تواندیم یادیز یبارها جهیدرنت و بزرگ

 یخزش شیآزما انجام و یمحور تک بار تحت تونل اطراف یهاسنگ یخزش یپارامترها نییتع با

 از استفاده با ابتدا رد آن از استفاده با و استخراج را زمان – کرنش نمودار توانیم یمحورتک

 .نمود لیتحل را تونل مدت دراز رفتار سپس و نییتع مربوطه یپارامترها برگر مدل
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  کاشان وفاضالب آب رکتش                                                           
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طرح پژوهشیمشخصات   

 یهایتوانمند سطح ارتقاء و یاطالعات و یارتباط رساختيز توسعه طرح: عنوان طرح پژوهشی

 ( کاشان یآبفا شرکت یمورد مطالعه)  شبکه

 

 شرکت آب و فاضالب کاشان: دستگاه کارفرما

     بنیادی      توسعه ای                                             کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             پژوهش:  زمينه

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 کاشانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 کاشان واحد یاسالم آزاد انشگاهددستگا ه مجری: 

 مهدی اسمعیلیمجری طرح: 

 786218-2827 کدرهگيری:

 

 215(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 225: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              ن اعتبار:محل تامي

 

 71/9/29تاریخ شروع: 

 71/2/29 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده :

 دولت حیصح تحقق در مهم یازهاین شیپ از مناسب، یارتباط رساختیز وجود امروزه     

 . باشدیم یاتیح یامر یسازمان برون و یسازمان درون تعامالت یدرراستا و بوده کیلکترونا

 از یادیز حجم وستهیپ و روزانه دیتول که هاسازمان در استفاده مورد یافزارهانرم گسترش با

 و مناسب یرساختیز به ازین دارند همراه به را. . .  و یخدمات ،یادار ،یمال یهاحوزه در اطالعات

 از استفاده یبرا الزم رساختیز یوتریکامپ یهاشبکه. گرددیم محسوب یهیبد یامر روز به

  که یسرعت همان با هاشبکه نیا. دینمایم فراهم را سازمان کی در یمنطق و یکیزیف منابع

 دیبا گردندیم مطرح دیجد یهایتکنولوژ و هاپروتکل کاربردها، کار، و کسب دیجد یهاوهیش

 تیامن با مرتبط مباحث ها،سازمان رساختیز در تیاهم یدارا مباحث ازجمله. باشند رییتغ قابل

 پرداختن. است شده لیتبد اطالعات عصر در انکار رقابلیغ ضرورت کی به که باشدیم رساختیز

 کی هر که چرا. شودیم احساس یگرید زمان هر از شیب ساده یزبان با اطالعات تیامن مقوله به

  اطالعات تیامن یمهندس نطام در یاشده فیتعر گاهیجا یدارا یرانسانیغ و یانسان لعوام از

 نیدرا موجود عناصر به توجه و یمهندس نظام نیا به یمنطق و یاصول پرداختن. باشندیم

 . است یاتیح و الزم یامر ، فوق عناصر از کیهر به نسبت یعلم شناخت با همراه ساختار
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وهشیطرح پژمشخصات   

 شهر آب توزيع شبکه در ماندهباقی کلر غلظت ساعتی تغییرات بررسی: عنوان طرح پژوهشی

 7928-29سال در کاشان

 

 کاشان وفاضالب آب شرکت: دستگاه کارفرما

     بنیادی      توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                   علوم انسانی                                     هنر                                    

 

 کاشانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 درمان و بهداشت-کاشان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاهدستگا ه مجری: 

 یربان داورخواهمجری طرح: 

 2827- 786291 کدرهگيری:

 

 **  10 (:ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 - :ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                       -     محل تامين اعتبار:

 

 -تاریخ شروع: 

 - تاریخ خاتمه :

 

پروژه انجام از محقق انصراف درصد( :به ميزان پيشرفت )  

 
** 

 



13 

 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده : 

 کنندگانمصرف سالمت و عمومی بهداشت حفظ آشامیدنی آب کیفی هاییبررس اصلی دفه   

 کلر زانیم ارها،یمع نیا ازجمله که دارد یبستگ یمختلف یارهایمع به آب سالمت زانیم. است

 مقدار بود، نخواهد مؤثر آب در کلر استاندارد از کمتر زانیم که همانگونه. است آب در ماندهباقی

 کلر میزان استاندارد، طبق  (.1) باشد یم نامناسب مزه و بو مولد آب در زین آن الزم حد از شیب

 . باشد لیتر در گرممیلی 5/0-8/0 حدود باید آشامیدنی آب در موجود ماندهباقی
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 شرايط ظلحا با ابوزيدآباد کنشیرين آب پساب از برداریبهره راهکارهای: عنوان طرح پژوهشی

 محیطی زيست و اقلیمی

 

 کاشان وفاضالب آب شرکت: دستگاه کارفرما

     بنیادی       توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                      کشاورزی                         فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 کاشانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 کاشان انشگاهددستگا ه مجری: 

 یجوادصفرمجری طرح: 

 2827- 781911 کدرهگيری:

 

 ** 785 (:ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 -:ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  ه ایتملک دارايی های سرماي                هزينه ای                         -   محل تامين اعتبار:

 

 -تاریخ شروع: 

 -تاریخ خاتمه :

 

  پروژه انجام از محقق انصراف درصد( :به ميزان پيشرفت )
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده :

 پساب انتقال هایروش ارائه -1 کنشیرین آب تاسیسات احداث محل اقلیم مطالعات -1     

 و کشاورزی یهازمین وجود به توجه با کنشیرین آب پساب ذخیره هایروش ارائه -9 تاسیسات

 کنشیرین آب پساب از استفاده هایروش ارائه و بررسی  -4 منطقه در آبرسانی تاسیسات سایر

 .کنشیرین آب پساب از( نمک مانند) معدنی مواد استخراج درخصوص مطالعه -5
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 و آب یهاشرکت در یخصوص شبخ یگذارهيسرما یهالیپتانس يیشناسا: عنوان طرح پژوهشی

 ( کاشان فاضالب و آب شرکت لوتيپا) فاضالب

 

 

 کاشان وفاضالب آب شرکت: دستگاه کارفرما

     بنیادی      توسعه ای                                             کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            سی  فنی مهند           زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                   علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 کاشانشهر:                                   ان   اصفهاستان:                                        محل اجرای طرح: 

 واحدمشهد یدانشگاه جهاددستگا ه مجری: 

 رخواهانیجعفرخ -نژاد حسن ميرمهمکاران طرح :                                ی  جوادبراتمجری طرح: 

 2827- 781812 کدرهگيری:

 

 785(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 785: ميليون ریال()به یافته  اعتبارتخصيص

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 81/8/29تاریخ شروع: 

 - تاریخ خاتمه :

 

ادامه دارد درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

  چکيده :

 خدمات، و تولید شدن جهانی و نقلوحمل ارتباطات، تکنولوژی، صنعت، پیشرفت با امروزه     

 و بوده هاشرکت و هاسازمان تصمیمات مهمترین از یکی تولید، یا خدمات ارائه امکان تعیین

 امروزه گرید یسو از. دارند اثر آن بر زیادی سازمانی برون و سازمانی درون کیفی و کمی عوامل

 نیا به خدمات ارائه از ییباال حجم آن تبع به و تركمش زیادی تعداد با که هاییسازمان بیشتر

 معموال هستند، ییباال اًنسبت یمال و یاهیسرما منابع جذب به مجبور و دارند سروکار انیمشتر

 یدولت از اعم گوناگون یهایمباد از مختلف یاهیسرما و یمال منابع جذب جهت قوی هایاهرم

 و معضالت با هرساله هاشرکت و ها سازمان نیا آن تبع به که ندارند دراختیار یخصوص و

 به منجر خود که شودیم مواجه خود یاهیسرما و یمال منابع نیتام جهت یشتریب یتنگناها

 و هابرنامه و یاتیعمل یهاپروژه مناسب شبردیپ عدم آن تبع به زین و شرکت یدرآمدها کاهش

 . گرددمی شرکت نظر مورد اهداف

 نیا در شده جادهیا یهاچالش کاهش جهت هاشرکت نیا یرو شیپ یهااستیس ازجمله     

 شتریب چه هر جذب منظور به مناسب راهکارهای ارائه و ییشناسا و نوین هایروش ایجاد نه،یزم

 و نموده تبدیل فرصت یک به را تنگناها این بتوان تا باشدیم یخصوص بخش یهاهیسرما

 یبررس گرید یازسو. آورد فراهم نیز را شرکت بلندمدت دافاه به یابیدست جهت الزم یهانهیزم

 و آب صنعت در یخصوص بخش یگذارهیسرما یهالیپتانس جذب گوناگون یهاوهیش یقیتطب

 ،یاقتصاد مختلف یهابخش ییکارآ شیافزا یبرا هادولت یراهبردها نیترمهم از یکی برق

 . است یسازیخصوص ریمس در برداشتن گام و یخصوص بخش تیتقو از تیحما
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 برق؛ و آب همچون یعموم خدمات بخش در یدولت یهاارانهی کاهش در الزام راستا نیهم در    

 را یخصوص بخش یهاهیسرما جذب و هانهیهز کاهش راندمان، شیافزا یهایاستراتژ به توجه

 لیتحل و افتهی شیافزا شدتبه یسازیخصوص میپارادا کاربرد جهینت در و است ساخته تریجد

 یخصوص بخش یها یهمکار شتریب چه هر جذب یالگوها و مراحل ها،روش موانع، ها،لیپتانس

 کشورمان تیریمد و اقتصاد مباحث روز موضوع به یگذارهیسرما حوزه در ژهیبو صنعت نیا با

  همچون یمتنوع یالگوها ،یعموم خدمات بخش در که است یدرحال نیا. استشده لیتبد

  از،یامت یاعطا( 4 اجاره، قرارداد( 9 ت،یریمد مانیپ( 1 ،(یسپار برون) خدمات دیخر( 1

 ،یدولت تیمالک و یگریتصد انتقال یبرا را( هاییدارا تیمالک و ازیامت یاعطا) کامل یواگذار( 5

 . گرفت کاربه توانیم
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شرکت آب و فاضالب  استان اصفهان                                              

 

 



21 

 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 یبرا یپرور نیجانش مناسب یالگو نيتدو»  يیدانشجو نامهانيپا انجام: عنوان طرح پژوهشی

 «اصفهان استان وفاضالب آب شرکت رانيمد

 

 ستان اصفهان ا وفاضالب آب شرکت: دستگاه کارفرما

     بنیادی       توسعه ای                                             کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان اصفهان وفاضالب آب شرکتدستگا ه مجری: 

                             آباد دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف مجری طرح:

 75811- 798891 کدرهگيری:

 

 71(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 -: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 8/1/28تاریخ شروع: 

 - تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده : 

 درنظر دیبا یمتنوع ریوتداب هابرنامه عصرحاضر طیشرا به توجه با هاسازمان ورشد بقا یبرا     

 کادر نیتام یبرا باشدیم یپرورنیجانش نظام هابرنامه نیا نیمهمتر از یکی. شود گرفته

 دو مسابقه مثابه به یپرورنیجانش تیریمد نظام واقع در و رددگیم نیتدو شرکت یتیریمد

 را چوبش که یمیت و گذاردیم وا یگرید به را تیمسئول حرکت ریدرمس دونده که است یامداد

 از یکی عنوان به زین اصفهان استان فاضالب و آب شرکت. بازدیم را مسابقه گذاردیم نیزم به

 لیدال. دارد یابرنامه نیچن کی به مبرم ازین استان یهاانسازم نیترتیپرمسئول و نیبزرگتر

 :  اصفهان استان وفاضالب آب شرکت در یپرورنیجانش تیریمد برنامه وجود ضرورت عمده

 و وبقا رشد جهت آنان یبرا زهیانگ جادیوا مستعد کارکنان یبرا ایپو و سالم ییفضا جادیا .1

 جهت یزیروبرنامه شرکت برتر یاستعدادها ییشناسا .1. محوله فی وظا درانجام تیفیک بهبود

 یآمادگ .9 شتریب یهاتیمسئول قبول جهت روهاین نیا یسازوآماده روهاین نیا پرورش و آموزش

 درسطوح یتیریمد تحوالت و رییتغ جهت آماده مستعد یروهاین بودن دارا لحاظ به شرکت یکل

 یدیکل یهاپست نمودن مشخص و یورپرنیجانش برنامه یهاضرورت ییشناسا .4. مختلف

 مختلف یهاروش با تواندیم ینیجانش یزیربرنامه تیریمد .5. یآموزش یهایزیربرنامه جهت

 تیظرف و توان حداکثر از روهاین نیا و شود کارکنان هیروح بهبود باعث ارتقا و عیترف ازجمله

 .ندینما استفاده شرکت اهداف راه در خود
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

ژوهشیطرح پمشخصات   

 یقیتلف رشد نينو یوراکتورهایب عملکرد بر مؤثر یپارامترها یررسب: عنوان طرح پژوهشی

(USBF افتهي ارتقاء )اصفهان شهر فاضالب هیتصف در 

 

 استان اصفهان  وفاضالب آب شرکت: دستگاه کارفرما

     بنیادی      توسعه ای                                             کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 ه      علوم پاي             علوم انسانی                                      هنر                                    

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان اصفهان وفاضالب آب شرکتدستگا ه مجری: 

                           اصفهان دانشگاه    مجری طرح:

 75811- 798891 کدرهگيری:

 

 81(: ميليون ریالبه ) صوب طرحاعتبار م

 -: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 01/4/39تاریخ شروع: 

 - تاریخ خاتمه :

 

31 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده : 

 در آکنه حضور عدم و درحضور یقیتلف رشد نینو وراکتوریب عملکرد یبررس یاصل افهد     

 مقدار انتخاب و یکیدرولیه ماند زمان اثر یبررس یفرع اهداف یشهر فاضالب یآلودگ بار کاهش

 - وراکتوریب عملکرد بر(( MLSS ومسیب غلظت اثر یبررس - هیتصف مختلف مراحل در آن نهیبه

 در( F/M) سمیکروارگانیم به غذا نسبت و( SRT)یسلول ماند زمان یهاپارامتر اثر نییتع

 ون،یکاسیفیترین ،ینینشته ،یهواده مراحل فاضالب، هیتصف متعارف یهایتکنولوژ

 در اما. ردیگیم انجام یاجداگانه یهاقسمت در لجن تیتثب و ظیتغل ون،یکاسیفیتریدن

                  . ردیگیم انجام فشرده راکتور کی در مراحل نیا هیکل ، USBF جمله از نینو یهایتکنولوژ

 یهانهیهز کاهش در تواندیم فاضالب هیتصف نینو یهایتکنولوژ یریبکارگ و استفاده     

 راندمان شیافزا از،ین مورد یفضا ،یانرژ مصرف رات،یتعم و ینگهدار ،یبرداربهره ،یگذارهیسرما

 انجام لذا. باشد ثرؤم بزرگ و کوچک یشهر فاضالب هیتصف در یکیدرولیه و یآل یریپذشوك و

 به روین محترم ریوز یشنهادیپ یهابرنامه و روین وزارت یهااستیس یراستا در قیتحق نیا

 یهاروش توسعه»  آبفا و آب بخش یهابرنامه و راهبردها عنوان با یاسالم یشورا مجلس

 نینو یهایتکنولوژ گسترش منظور به «زانار و عيسر صورت به فاضالب هیتصف یبرا نينو

 یندهایفرآ ارتقاء یراستا در قیتحق نیا. باشدیم یضرور ییروستا و یشهر فاضالب هیتصف در

 انجام وراکتوریب به آن کردن اضافه و یصنعت معلق یهاآکنه از یریگبهره با ،USBF متعارف

 .ردیگیم
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

  در گندزدايی روش دو يیکارا سهيمقا»  يیدانشجو نامه انيپا نجاما: عنوان طرح پژوهشی

  ميسد تيپوکلریه محلول و محل در کلر سامانه شامل اصفهان شمال فاضالب خانههیتصف

 « یمدفوع و کل یهافرمیک درصدحذف و ،یجانب باتیترک لیتشک ازنظر

 

 استان اصفهان  وفاضالب آب شرکت: دستگاه کارفرما

     بنیادی      توسعه ای                                             کاربردی                      ح:     نوع طر

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان اصفهان وفاضالب آب شرکتدستگا ه مجری: 

                              م پزشکی اصفهاندانشگاه علو  مجری طرح:

 75811- 798890 کدرهگيری:

 81(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 -: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 1/1/28: تاریخ شروع

 - تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده : 

 پساب در یگوارش و کل فرمیکل حذف راندمان سهیمقا و تعیین -: تحقیق مشخص هدافا     

 - اصفهان شمال فاضالب خانه هیتصف در Bleach و REDOروش دو در ییگندزدا از بعد و قبل

 از بعد پساب در هاهالومتان تری شامل گندزدایی جانبی ترکیبات میزان سهیمقا و تعیین

 و یبررس -اصفهان شمال فاضالب خانههیتصف در Bleach و REDO روش دو در ییگندزدا

 REDOروش دو در ییگندزدا از بعد و قبل پساب در یگوارش استرپتوکوك حذف زانیم سهیمقا

 و COD و BOD میزان سهیمقا و نییتع - اصفهان شمال فاضالب خانههیتصف در Bleach و

TSS و VSS روش دو در ییگندزدا از بعد و قبل پساب در REDO و Bleach خانههیدرتصف 

 کل، تروژنین کلر، محلول، جامدات کل ،یکیالکتر تیهدا مقدار نییتع - اصفهان شمال فاضالب

  و قبل ژوهشپ در نظر مورد یپارامترها سهیمقا - pHو وم،یزیمن م،یکلس م،یسد کربنات،یب

 با اصفهان شمال فاضالب خانههیتصف در Bleach و REDO روش دو در ییگندزدا از بعد

 Bleach و REDO روش دو در شده ییگندزدا پساب تیفیک سهیمقا - موجود یاستانداردها

 .یکشاورز در یاریآب یاستانداردها با اصفهان شمال فاضالب خانههیتصف در
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 یطرح پژوهشمشخصات 

 یهوازیب هاضم از یخروج لجن حجم کاهش يیدانشجو نامهانيپا انجام: عنوان طرح پژوهشی

 شمال خانههیتصف یمورد یبررس) افزوده ارزش با مواد دیتول هدف با فاضالب خانههیتصف

 (واتانوليبا دیتول و اصفهان

 

 استان اصفهان  وفاضالب آب شرکت: دستگاه کارفرما

     بنیادی      توسعه ای                                             کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                   علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان اصفهان وفاضالب آب شرکتدستگا ه مجری: 

                            اصفهان دانشگاه   مجری طرح:

 75811- 798898 کدرهگيری:

 

 81(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 -: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 80/0/28تاریخ شروع: 

 - مه :تاریخ خات

 

31 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده : 

 خانهتصفیه یهوازیب هاضم از یخروج لجن حجم کاهش یکل هدف: تحقیق مشخص اهداف     

 دیتول و اصفهان شمال خانه هیتصف یمورد یبررس) افزوده ارزش با مواد دیتول هدف با فاضالب

.  لجن حجم کاهش قیطر از فاضالب هیتصف ستمیس ارتقاء یسنجامکان -یفرع هدف( واتانولیبا

  خانههیتصف یهوازیب هاضم از یخروج لجن یفرآور شیپ روش نیترنهیبه آوردن دست به

  یرو بر آن دکنندهیتول سمیکروارگانیم توسط زلیودیبا دیتول یسنجامکان – اصفهان شمال

  اسیمق در شده یرآورفشیپ لجن از واتانولیبا دیتول یسنجامکان ،شده یفرآور شیپ لجن

 .یصنعت مهین
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 و گیاهی هایهورمون برخی اثر مطالعه» دکترا يیدانشجو نامهانيپا انجام: عنوان طرح پژوهشی

 پساب از فسفات و نیترات کاهش بر Dunaliella جلبک کارآيی افزايش جهت یطیمح عوامل

 «وغنر انباشت و وماسیب دیتول شهری،

 استان اصفهان  وفاضالب آب شرکت: دستگاه کارفرما

     بنیادی      توسعه ای                                             کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان اصفهان وفاضالب آب شرکتا ه مجری: دستگ

                           اصفهان دانشگاه    مجری طرح:

 75811-798881 کدرهگيری:

 

 95(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 -: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 03/4/30تاریخ شروع: 

 - تاریخ خاتمه :

 

31 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده : 

 در انیب نیریش شهیر از شده هیته جاذب تیقابل یشگاهیآزما مطالعه -1: تحقیق اهداف     

 یهاونیکات یرقابت جذب یشگاهیآزما مطالعه -1 آلوده یهاآب در یفلز یهاونیکات حذف

 در خصوصاً کشور بزرگ و کوچک عیصنا که آنجا ذبجا یرو بر میکادم و کروم سرب، یفلز

 مواد دیتول کارخانجات ،یدباغ فلزات، ذوب و استخراج یهاتیفعال ،یآبکار رینظ صنعت نهیزم

 نیا انجام لذا کنند؛یم دیتول نیسنگ فلزات یحاو پساب ،یباتر وساخت یکار معدن ،ییایمیش

 موثر مناسب روش انتخاب و هاپساب نیا دفع از یناش یهایآلودگ مشکل حل نهیزم در مطالعه

 گرفته انجام یعیطب أمنش با متیق ارزان یهاجاذب یرو بر یاریبس مطالعات اًریاخ. بود خواهد

 آنها از که دهیگرد یتجار محصوالت یبرخ دیتول به منجر صنعت به هاجاذب نیا یمعرف. است

 . شودیم استفاده فاضالب از نیسنگ فلزات حذف یبرا یواقع اسیمق در
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 نیسنگ فلزات یرقابت جذب نديوفرا تعادل ک،ینتیس یشگاهيآزما مطالعه: عنوان طرح پژوهشی

 انیب نيریش شهير یعیطب جاذب توسط آلوده یهاآب از( کروم و ومیکادم سرب،)

 

 استان اصفهان  وفاضالب آب شرکت: اه کارفرمادستگ

     بنیادی      توسعه ای                                             کاربردی                      نوع طرح:     

 ی   علوم پزشک                کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان اصفهان وفاضالب آب شرکتدستگا ه مجری: 

                             اصفهان دانشگاه  مجری طرح:

 75811- 797212 کدرهگيری:

 

 91(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 -: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 78/0/29تاریخ شروع: 

 - تاریخ خاتمه :

 

01 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده : 

 در انیب نیریش شهیر از شده هیته جاذب تیقابل یشگاهیآزما مطالعه -1:  تحقیق اهداف     

 یهاونیکات یبترقا جذب یشگاهیآزما مطالعه -1 آلوده یهاآب در یفلز یهاونیکات حذف

 در خصوصاً کشور بزرگ و کوچک عیصنا که آنجا ذبجا یرو بر میکادم و کروم سرب، یفلز

 مواد دیتول کارخانجات ،یدباغ فلزات، ذوب و استخراج یهاتیفعال ،یآبکار رینظ صنعت نهیزم

 نیا انجام لذا کنند؛یم دیتول نیسنگ فلزات یحاو پساب ،یباتر وساخت یکار معدن ،ییایمیش

 موثر مناسب روش انتخاب و هاپساب نیا دفع از یناش یهایآلودگ مشکل حل نهیزم در مطالعه

 گرفته انجام یعیطب أمنش با متیق ارزان یهاجاذب یرو بر یاریبس مطالعات اًریاخ. بود خواهد

 آنها از که دهیگرد یتجار محصوالت یبرخ دیتول به منجر صنعت به هاجاذب نیا یمعرف. است

 . شودیم استفاده فاضالب از نیسنگ فلزات حذف یبرا یواقع اسیمق در
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 نیسنگ فلزات یرقابت جذب تعادل و کینتیس یشگاهيآزما مطالعه: عنوان طرح پژوهشی

 یسنتز جاذب نمونه کي و x79 یتیزئول جاذب توسط آلوده یآبها از(کروم و ومیسرب،کادم)

 

 استان اصفهان  وفاضالب آب شرکت: فرمادستگاه کار

     بنیادی      توسعه ای                                             کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان اصفهان وفاضالب آب شرکتدستگا ه مجری: 

                            دانشگاه اصفهان  مجری طرح:

 75811- 797625 کدرهگيری:

 

 91(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 -: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  رايی های سرمايه ایتملک دا                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 86/0/29تاریخ شروع: 

 - تاریخ خاتمه :

 

01 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

  چکيده :

 یرفلزیغ یهایکان صنعت نهیزم در خصوصاً کشور بزرگ و کوچک عیصنا و کارخانجات اغلب    

 نیا جامان لذا. هستند نیسنگ فلزات یحاو پساب دکنندهیتول یرنگرز و یگرختهیر ،یفلز و

  مناسب روش انتخاب و هاپساب نیا دفع از یناش یهایآلودگ مشکل حل نهیزم در مطالعه

 و یطیمحستیز معضل کی عنوان به نیسنگ فلزات شد اشاره که همانطور. بود خواهد موثر

 و میکادم و سرب فلزات  آنها انیم از که اندشده مشخص انسان یسالمت یبرا زیبرانگچالش

 حال در هاندهیالآ نیا حذف یبرا تالش. دارند فلزات هیبق به نسبت یشتریب غلظت کروم

      . است شده شناخته کارآمد و نهیهزکم و ساده روش کی عنوان به یسطح جذب است گسترش

 استفاده 19Xخاص جاذب با نیسنگ فلزات حذف منظور به جذب یتکنولوژ از قیتحق نیا در    

 نوبه به نیسنگ فلزات حذف در مختلف یهاجاذب حذف تیظرف و رفتار شناخت. شد خواهد

 در را حیصح یاتیعمل طیشرا و مناسب جاذب انتخاب امکان موضوع نیا. است ارزش یدارا خود

 مطالعه و یبررس( 1:  تحقیق اهداف. سازدیم فراهم گرفته صورت مطالعات ریسا با اسهیمق

  آلوده یهاآب از میکادم و سرب روم،ک فلزات حذف در 19X جاذب تیقابل یشگاهیآزما

 یسنتز جاذب کی و 19X جاذب یبرو میکادم و سرب کروم، فلزات یرقابت جذب مطالعه( 1

 غلظت زانیم جاذب، زانیم ،pH لیقب از جذب در موثر یپارامترها ریتاث یبررس( A 9 نوع

 .جذب تعادل و جذب زانیم بر فلز یورود
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 تیزئول ستالينانوکر یسطح خواص و یمورفولوژ اصالح و سنتز: طرح پژوهشیعنوان 

cancrinite (CAN )شرب هایآب از تراتین ونیآن حذف در آن کاربرد و 

 

 استان اصفهان  وفاضالب آب شرکت: دستگاه کارفرما

     بنیادی     عه ای              توس                               کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

  علوم پايه                 علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان اصفهان وفاضالب آب شرکتدستگا ه مجری: 

                             اصفهان صنعتی دانشگاه  مجری طرح:

 75811- 797601 کدرهگيری:

 

 15(: ميليون ریالبه ) مصوب طرحاعتبار 

 -: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 82/0/29تاریخ شروع: 

 - تاریخ خاتمه :

 

01 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده : 

 یبررس( 1: از عبارتند یمورد صورتبه شود،یم دنبال پژوهش نیا در که یمشخص دافها     

 یسطح اصالح (1 پساب و آب هیتصف حوزه در یمصنوع و یعیطب یهاتیزئول یکاربردها کامل

 هایآب از تراتین ونیآن حذف در آن کاربرد یبررس و کشور داخل در موجود یعیطب تیزئول

( باال اریبس ونیکات تبادل تیظرف) فرد به منحصر خواص با تیزئول سنتز( 9 یدنیآشام

 یسطح اصالح( 4 تیزئول نیا سنتز طیشرا و یمورفولوژ یرو بر اصالح و مطالعه و تینایکانکر

 یدنیآشام هایآب از تراتین ونیآن حذف در آن کاربرد یبررس و شده سنتز تینایکانکر تیزئول

  جذب هایزوترمیا نییتع نیهمچن و جذب زانیم رب موثر گوناگون یپارامترها یبررس (5

 .آب یهاونی کاهش یبرا موجود یهاروش ریسا با جذب روش یاقتصاد سهیمقا( 1
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 نيآخر تا رود ندهيزا سد از آب خانههیتصف به ورود از قبل آب یفیک شياپ: عنوان طرح پژوهشی

 بزرگ اصفهان یآبرسان طرح در مصرف نقطه

 

 استان اصفهان  وفاضالب آب شرکت: دستگاه کارفرما

     بنیادی       توسعه ای                                            کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 هاناصفشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان اصفهان وفاضالب آب شرکتدستگا ه مجری: 

                              دانشگاه اصفهان مجری طرح:

 75811- 797117 کدرهگيری:

 

 8220(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 -: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                     هزينه ای                         محل تامين اعتبار:

 

 76/0/29تاریخ شروع: 

 - تاریخ خاتمه :

 

01 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
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  چکيده :

 نیا و است رودندهیزا رودخانه بزرگ، اصفهان شرب آب نیتام یاصل منابع از یکی که آنجا از     

 فاصله لومتریک 30 بر بالغ خانههیتصف اًتینها و نآسما چم سد تا یمیتنظ سد محل از رودخانه

  آب تیفیک یبررس لذا دارد، وجود آن به هایآلودگ انواع ورود لیپتانس نیب نیا در و دارد

 به یبررس نیا. بود خواهد برخوردار یخاص تیاهم از مختلف یهازمان در و رودخانه درطول

  استفاده مورد بآ منبع یفیک تیوضع که داد خواهد نشان شرب آب هیته اندرکاران دست

 صورترد را الزم یراهکارها بتوانند آن براساس تا است چگونه یبررس مورد یهاشاخص ازنظر

 توسط رودخانه آب تیفیک که یآنجائ از. بندند کار به یاحتمال مشکالت رفع یبرا ضرورت

 مدام طوربه زین ستیز طیمح حفاظت سازمان و یامنطقه آب ازجمله گرید یمتول یهاسازمان

 محترم یکارفرما نظر مد طیشرا با خاص بطور حاضر طرح شیپا لذا رد،یگیم قرار رصد مورد

 مانند خاص و معمول ریغ یفاکتورها از استفاده( 1)شامل طیشرا نیا. شد خواهد انجام طرح

PAH ، BTX تعداد( 1) و هایریگ میتصم در ازین مورد مرسوم یفاکتورها از یبرخ کنار در 

 . باشندیم شرکت، فیوظا شرح زین و محدود یمال منابع به توجه با محدود اریبس یهاستگاهیا

 یبعد یهابخش در هاستگاهیا تعداد و یبررس مورد یفاکتورها خاص، شرط دو نیا براساس

 ازجمله خانه،هیتصف از بعد مختلف ساتیتاس به آب ورود ن،یا بر عالوه. شد خواهند مشخص

 آنها، عمر سات،یتاس و هالوله جنس به توجه با عیتوز شبکه و انتقال یهالوله و رهیذخ زنمخا

  بآ تیفیک در رییتغ امکان باعث ره،یغ و مصرف نقاط به آب انتقال در ازین مورد زمان

 . شد خواهد
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 لزوم رتدرصو الزم ریتداب جادیا باعث ،یفیک راتییتغ شدن مشخص بر عالوه آن یبررس لذا      

 لذا و شد خواهد یفیک فاحش راتییتغ عدم درصورت اندرکاراندست الیخ شدن راحت ای و

 یکارفرما زین بخش نیا در. گرددیم مشخص شیپ از شیب نظر مورد شیپا انجام ضرورت

 قیتحق اول بخش شروط همانند تیکل در که دارد قرار مدنظر را یخاص طیشرا طرح محترم

 .نمود خواهد نیتدو را کار روش ط،یشرا نیا به توجه با قیتحق میت و بوده
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طرح پژوهشیمشخصات   

  فاضالب یهاخانههیتصف ینگهدار و یبرداربهره اصول»  کتاب فیتال: عنوان طرح پژوهشی

 «فعال لجن روش به

 

 استان اصفهان  وفاضالب آب شرکت: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                             کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                 علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان اصفهان وفاضالب آب شرکتدستگا ه مجری: 

                         دانش ارکان انتشارات  مجری طرح:

 75811- 797162 کدرهگيری:

 

 05(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 -: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 85/1/29تاریخ شروع: 

 - تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به زان پيشرفت )مي  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده :

 فاضالب خانهتصفیه از خروجی هایپساب کیفیت با رابطه در متقن محیطیزیست وانینق     

  آشکار پیش از بیش را بوطه مر تاسیسات عملکرد و تصفیه فرآیندهای کارایی بهبود لزوم

  عنوان به را فاضالب فیهتص و وریآجمع تاسیسات مدیریت و راهبری باید لذا د،سازمی

 توانمی همچنین و گرفت درنظر موجود اقتصادی امکانات و قانونی ضوابط از ثرأمت سیستم یک

 از حفاظت مقدم خط در فاضالب دفع و آوریجمع سیساتأت از برداریبهره بخش که گفت

 به ستیابید زیرا دارد عهده به زمینه این در بزرگی لیت مسئو و کندمی فعالیت زیست محیط

  ،میطلبد نیز را درست اندازی راه و نصب صحیح، راهبری بر عالوه تصفیه بهینه راندمان

 هایزمینه در کافی دانش و تجربه نبود علت به ایران موجود هایخانهتصفیه در متاسفانه که

 . است بوده سازمشکل همواره خروجی پساب خانه،تصفیه مفید عمر کاهش بر عالوه فوق

 به توانمی حدودی تا موجود هایخانهتصفیه راهبری و نصب طراحی، دقیق هایسیربر مکک به

 نیروهای هدایت به نیاز رابطه این در یافت دست انرژی مصرف کمترین با تصفیه راندمان بهترین

 ساله10 تجارب اساس بر مجموعه نیا. دارد وجود خارجی و داخلی تجارب براساس بردار بهره

  ییراهنما منظور به معتبر یعلم مراجع از اقتباس با و اصفهان یهاخانههیتصف در سندهینو

 اصول مورد در بحث ضمن آن در که است شده یگردآور یخصوص بخش اًخصوص و بردارانبهره

 یواحدها تکتک یراهبر دستورالعمل و،بهداشت و یمنیا اصول ر،یتعم و ینگهدار ،یبهرهبردار

 بخش به یبرداربهره یواگذار سند نمونه فعال، لجن یهاخانههیتصف در یندیفرآ مختلف

 دیام به. است شده انیب زین رانیا فاضالب یهاخانههیتصف یشگاهیآزما یهاشاخص و یخصوص

 . میبردار زمانیعز کشور شرفتیپ در یبزرگ گام حیصح یبردار بهره با که یروز
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 واحد برداریبهره اول فصل مطالب فهرست: ابکت لیفأت در استفاده مورد منابع فهرست     

 یتینشته واحد برداریبهره سوم فصل ریگدانه واحد برداریهبهر دوم فصل فاضالب آشغالگیر

 فصل لجن پردازش واحد برداریبهره پنجم فصل فعال لجن ندیفرآ برداریبهره چهارم فصل هیاول

 فصل یبرداربهره در راتیتعم و یگهدارن هفتم فصل لجن پردازش یواحدها یبرداربهره ششم

 دستورالعمل نهم فصل فاضالب هایخانهتصفیه در کار بهداشت و ایمنی ضوابط اصول هشتم

 و فـیوظا شرح مـده فصل مناقصه سند و خانهتصفیه فـمختل دهایـواح در برداریبهره

 .هاشاخص ازدهمی فصل فاضالب خانههیتصف کارکنان یهاتیمسئول
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 Disinfection of Pipelines and Storage Facilities کتاب ترجمه: عنوان طرح پژوهشی

Field Guidej آب رهیذخ مخازن و هالوله یضدعفون یعمل یراهنما عنوان تحت 

 

 استان اصفهان  وفاضالب آب شرکت: دستگاه کارفرما

     بنیادی      توسعه ای                                             اربردی     ک                 نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                   علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان اصفهان وفاضالب آب شرکتدستگا ه مجری: 

                           دانش ارکان انتشارات    مجری طرح:

 01001- 090011 کدرهگيری:

 

 91(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 -: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 4/01/30تاریخ شروع: 

 - تاریخ خاتمه :

 

 011 درصد( :به زان پيشرفت )مي
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده : 

 گرفته خوردن از انسان، یازهاین نیتریابتدائ. ستین دهیپوش یکس بر یزندگ در آب تیاهم     

 منابع یکینزد در همواره هاانسان اجتماع خلقت، یابتدا از. است آب به وابسته ،یزندگ گذران تا

 ماندهیباق آثار. انددهیگرد آغاز هانمکا نیا از یهمگ زین یبشر هایتمدن که ایگونه به بوده آب

 نشان را...  و حیتفر ،یکشاورز شرب، یبرا آب از زمان آن مردم یرگیبهره نحوه هاتمدن نیا از

 یط و ساخته فراهم را شرب آب به انسان یابیدست ربازید از یآبرسان هایستمیس. دهندیم

 یاجرا و یطراح به تنها نه یآبرسان ستمیس کی. است افتهی رییتغ آنها شکل تنها زمان گذشت

 نیتأم. است برخوردار یشتریب تیاهم از مراتب به آن از برداریبهره بلکه دارد ازین مناسب

    . باشدیم شرب آب ساتیتأس از حیصح برداریبهره اصول از یکی استاندارد یفیک و یکم طیشرا

. است آب یبهداشت سالمت مناسب، تیفیک با آب نیتأم جهت یضرور هاییژگیو جمله از      

 که یمطلب نیاول. دارد دنبال به جامعه یبرا را یریناپذ جبران یامدهایپ آب یکروبیم یآلودگ

 ای هیتصف از پس آن، نیتأم منبع محل در شرب آب یضدعفون رسدیم ذهن به خصوصنیدرا

 یآلودگ باعث خود توانندیم یآبرسان ساتیتأس که نکته نیا و است رهیذخ مخازن یخروج

 است ما کشور اهداف از که داریپا توسعه گر،ید طرف از. ردیگیم قرار توجه مورد کمتر گردند

 تیفیک شیافزا نیبنابرا. باشد باشدیم یفیک بخش در ژهیو به جانبه همه توسعه و رشد شامل

 فاضالب آب یهاشرکت برنامه رأس در دیبا هانهیزم ریسا در شرفتیپ با همسو زین شرب آب

 .ردیگ قرار

 

 

 

 

 



44 

 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

  و اصفهان استان فاضالب و آب شرکت قاتیتحق دفتر موضوع نیا تیاهم به توجه با      

  که اندبرآمده درصدد کشور فاضالب و آب یمهندس شرکت صنعت با ارتباط و قاتیتحق مرکز

 نیا یاعتال جهت در یگام آب رهیذخ مخازن و هالوله یضدعفون کتاب نشر و چاپ از تیحما با

 نیا مطالب از یرگیبهره با سراسرکشور در فاضالب و آب یهاشرکت که است دیام. بردارند امر

 .باشند داشته روزافزون تیموفق خود رسالت رساندن انجام به در کتاب
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طرح پژوهشیمشخصات   

 Guideline for the Identification of ciliates in کتاب ترجمه: عنوان طرح پژوهشی

Wastewater Treatment plant در مژکداران یشناسائ یراهنما عنوان تحت  

 فاضالب یهاخانههیتصف

 

 استان اصفهان  وفاضالب آب شرکت: دستگاه کارفرما

     بنیادی           توسعه ای                                        کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        طرح:  محل اجرای

 استان اصفهان وفاضالب آب شرکتدستگا ه مجری: 

                               دانش ارکان انتشارات        مجری طرح:

 75811- 797160 کدرهگيری:

 

 95(: ميليون ریالبه ) رحاعتبار مصوب ط

 -: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 75/75/28تاریخ شروع: 

 - تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
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 چکيده : 

 هایدغدغه از یکی همواره آنها، از یطیمحستیز یهاندهیالآ حذف و هافاضالب تصفیه     

 قابل رشد اخیر هایدهه در خصوصبه وفاضالب آب صنعت ما درکشور. است بوده بشری جوامع

 هایآب منابع شدن آلوده از فاضالب تصفیه که گفت توانیم خالصه بطور .است داشته توجهی

  بهداشت و عمومی بهداشت سطح ارتقاء موجبات و کندیم یریجلوگ زیرزمینی و سطحی

  و زاید ظاهر به هایآب از ایمالحظه قابل حجم نیهمچن. دینمایم فراهم را زیست محیط

 ییبسزا اهمیت از کشور، یآب النیب به توجه با امر این که شودیم افتیباز استفاده، غیرقابل

 است گرفته قرار یغرب – یشرق یخشک کمربند یرو بر نرایا کشور که ییآنجا از .است برخوردار

  است ایدن متوسط برابر سه ریتبخ زانیم و ایدن متوسط سوم کی از کمتر آن بارش زانیم و

 فاضالب از مجدد استفاده نیبنابرا.  شودیم محسوب جهان آب کم و خشک یکشورها ازجمله

.  است یآب کم مشکل بر غلبه یهاهرا از یکی صنعت یوحت کشاورزی آبیاری جهت شده تصفیه

 هاپساب بازگردان و یشهر یهافاضالب هیوتصف یآورجمع با درارتباط فاضالب و آب یهاشرکت

 یبرداربهره و اجرا در یقو تیریمد که دارند برعهده را یریخط تیمسئول یمصرف آب چرخه به

 به یابیدست و روز دانش از هاستفاد است یهیبد .کندیم طلب را فاضالب هیتصف یهاستمیس از

 فاضالب و آب صنعت اندرکاراندست به یتوجهقابل کمک شگامانیپ تجارب و شرفتهیپ یآورفن

 . دینمایم

 با ارتباط و قاتیتحق مرکز و اصفهان استان فاضالب و آب شرکت قاتیتحق دفتر راستا نیدرا

  کتاب نشر و چاپ از که شدند آن بر کشور فاضالب و آب یمهندس شرکت صنعت

 از یگروه قیتحق هاسال حاصل که «فاضالب هیتصف مژکداران یشناسائ یراهنما»

 و یکیولوژیب هیتصف یهاستمیس بردارانبهره یبرا یابزار تا ند،ینما تیحما است نیمحقق

 روزانه کنترل منظور به و صنعت نیا تالشگران توسط که است دیام. باشد فعال لجن اًخصوص

 بگیرد. قرار استفاده مورد فاضالب یهاخانههیتصف
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 ارتباط و قاتیتحق مرکز و اصفهان استان فاضالب و آب شرکت قاتیتحق دفتر راستا نیدرا     

  کتاب نشر و چاپ از که شدند آن بر کشور فاضالب و آب یمهندس شرکت صنعت با

 از یگروه قیتحق هاسال حاصل که «فاضالب هیتصف مژکداران یشناسائ یراهنما»

 و یکیولوژیب هیتصف یهاستمیس بردارانبهره یبرا یابزار تا ند،ینما تیحما است نیمحقق

 روزانه کنترل منظور به و صنعت نیا تالشگران توسط که است دیام. باشد فعال لجن اًخصوص

 بگیرد. قرار استفاده مورد فاضالب یهاخانههیتصف
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 از استفاده با یکيولوژیب لجن حجم کاهش و یريپذهيتجز ستيز شيافزا: ح پژوهشیعنوان طر

   TiO 8  ستیفتوکاتال نانو و کیاولتراسون یمتوال هیتصف

 

 استان اصفهان  وفاضالب آب شرکت: دستگاه کارفرما

     بنیادی      ای              توسعه                                کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان اصفهان وفاضالب آب شرکتدستگا ه مجری: 

                       اصفهان صنعتی دانشگاه  مجری طرح:

 75811- 795176 کدرهگيری:

 

 91(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 -: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 82/0/29تاریخ شروع: 

 - تاریخ خاتمه :

 

01 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده : 

 ونیلیم 115 به بیقر هیتصف یبرا دالر اردیلیم 15 از شیب ساالنه کایآمر متحده االتیا در     

 مقدار نیا یتمام اًبیتقر نکهیا جالب نکته .گرددیم صرف یخانگ فاضالب روز در مکعب متر

  انیم از. گرددیم هیتصف فعال لجن مانند یکیولوژیب هیتصف هایستمیس لهیبوس فاضالب

 لجن حجم کاهش علت به یهوازیب هضم ،یکیولوژیب مازاد لجن هیصفت یبرا موجود هاینهیگز

 نیبهتر از یکی حاضر درحال دروژنیه ای متان مانند یارزشمند مواد به زائد ماده نیا لیتبد و

 مرحله یهوازیب هضم مراحل ریسا با سهیمقا در. دآییم شمارهب لجن تیریمد هاینهیگز

 در یسلول انیم یمریپل مواد لیتبد و نمودن محلول لیدل به یکیولوژیب مازاد لجن زیدرولیه

 عنوان به زیدرولیه مرحله نیبنابرا و بوده کندتر تر،ساده ملکول با یباتیترک به لجن باتیترک

  لجن هیتصف شیپ با. شودیم محسوب لجن یهوازیب هضم ندیفرآ در محدودکننده مرحله

 یسلول وارهید هیتجز ز،یدرولیه نرخ شیافزا موجب توانیم یستیفتوکاتال شیاکسا کمک به

 ندیفرآ از استفاده. شد عیما درون به یسلول درون اتیمحتو شدن آزاد و هاسمیکروارگانیم

 ضخامت کاهش و شدن کنواختی موجب یستیفتوکاتال هیتصف از شیپ کم شدت با کیاولتراسون

  زین یستیفتوکاتال هیتصف بازده شیافزا موجب نیهمچن شده یکیولوژیب لجن یسلول وارهید

 دهیپد جادیا با گریکدی با شرفتهیپ شیاکسا روش چند ای دو از استفاده گرید عبارت به .گرددیم

 نهیزم نیا در پژوهش انجام منظور به. گرددیم زیدرولیه مرحله نرخ شیافزا موجب ییافزاهم

 محفظه وارد نخست یکیولوژیب لجن شده، ساخته یشگاهیآزما لوتیپا کی گرددیم شنهادیپ

 .ردیگ قرار( کیاولتراسون حمام) کم یچگال و شدت با امواج معرض در و شده کیاولتراسون
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 ندیفرآ در موثر عوامل یبررس با. شود دوار ثابت بستر یستیفتوکاتال راکتور وارد سپس     

 یسازختهیگس در رگذاریتاث عوامل یسازنهیبه و راکتور یبرا یاضیر مدل لجن، یسازختهیگس

 یسازمحلول نرخ یشنهادیپ راکتور در یکیولوژیب لجن هیتصف اثر در. گرددیم شنهادیپ لجن

 شیافزا یهوازیب هضم مرحله در گاز ستیز دیتول نرخ جهینت در و افتهی شیافزا فرار جامدات

 .ابدییم
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 یتکنولوژ نانو از استفاده با اسکرابر ویب نديفرآ ملکردع بهبود و یطراح: عنوان طرح پژوهشی

 وگازیب هیتصف یبرا

 

 استان اصفهان  وفاضالب آب شرکت: دستگاه کارفرما

     بنیادی      توسعه ای                                             کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان اصفهان وفاضالب آب شرکتدستگا ه مجری: 

                       اصفهان صنعتی دانشگاه   مجری طرح:

 75811- 795152 کدرهگيری:

 

 91(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 -: ل(ميليون ریا)به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 01/4/39تاریخ شروع: 

 - تاریخ خاتمه :

 

01 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده :   

 غلظت نییتع -1 جذب ندیبرفرآ ذره نانو حضور ریتأث به یابیدست -1: تحقیق مشخص اهداف   

 الیس نانو در دروژنیه دیسولف جرم انتقال بیضر آوردن بدست -9 هیپا الیس در ذره نانو نهیبه

 یکینامیدرودیه یپارامترها یبررس -5 یصنعت مهین اسیمق در واسکرابریب ساخت و یطراح -4

  سکرابروایب عملکرد بر یورود دروژنیه دیسولف غلظت اثر یبررس -1 واسکرابریب عملکرد در

 یاجرا یاقتصاد لیتحل -8 آن شیافزا یبرا ییهاکیتکن یریکارگهب و حذف بازده نییتع -7

 .یصنعت مهین و یصنعت اسیمق در الینانوس جاذب با واسکرابریب ندیفرآ
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 یبرنج صاالتات یبهداشت یهاشاخص ءارتقا یهاروش کاربرد یسنجامکان: عنوان طرح پژوهشی

 شرب آب انتقال خطوط در استفاده مورد یبرنز و

 

 استان اصفهان  وفاضالب آب شرکت: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                             کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان اصفهان وفاضالب آب شرکتدستگا ه مجری: 

     دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد   مجری طرح:

 75811-781270 کدرهگيری:

 

 025(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 -: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              ر:محل تامين اعتبا

 

 71/8/29تاریخ شروع: 

 - تاریخ خاتمه :

 

41 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

  چکيده :

 : باشدیم ریز موارد شامل پروژه نیا اهداف     

 عناصر مطالعه و ییشناسا - سرب بدون یاژهایآل بیترک با مرتبط یاستانداردها نیتدو -

 یپارامترها شناخت و یاژسازیآل ندیفرآ دستورالعمل نیتدو - مشابه خواص با سرب نیگزیجا

 انجام - NSF13 استاندارد مطابق سرب بدون یختگیر اژیآل ساخت ندیفرا نیتدو - رگذاریتاث

 کردن برآورده جهت اژیآل تساخ یپارامترها کردن نهیبه - عملکرد یابیارز و یلیتکم یهاتست

 (.یگرختهیر و یخوردگ ،یکار نیماش تیقابل) یصنعت صورتبه محصول دیتول اتیعمل الزامات
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

( یجانب زاتیتجه با همراه) مناسب ریگاندازه سنسور ساخت و یطراح: عنوان طرح پژوهشی

 نیترکمش آب مصرف اجزاء برخط یریگاندازه جهت

 

 استان اصفهان  وفاضالب آب شرکت: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                             کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان اصفهان وفاضالب آب شرکتا ه مجری: دستگ

                           آپادانا صنعت پوينده شرکت    مجری طرح:

 75811- 781116 کدرهگيری:

 

 781(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 -: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                      هزينه ای                        محل تامين اعتبار:

 

 8/4/39تاریخ شروع: 

 - تاریخ خاتمه :

 

01 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

  چکيده :

 شده استفاده یهاروش نیآخر بررسی با کامل ایکتابخانه مطالعات انجام از پس پروژه این در   

 و سنسورها نمونه چند یرو بر مختلف یهاتست مانجا و دنیا در نظر مورد پروژه نهیزم در

 تدوین به مبادرت قیتحق تیم ،یداخل فنی دانش بر هیتک با و یکیمکان و یکیالکترون یهاالمان

 هیدییتا اخذ و ینهائ کیتکن به یابیدست از پس که بیترت نیا به. نمود خواهد فنی دانش این

 هاینقشه سازیآماده طراحی، نمودن پسند برکار و سازیساده با ،یاتیعمل تست در کارفرما

 کارفرما با الزم یهمکار همزمان و شد خواهد انجام ریگاندازه دستگاه انبوه دیتول جهت اجرائی

 پروژه یموضوع سابقه یبررس -4.  پذیردمی انجام زین سیستم تست و مونتاژ ساخت، مراحل در

 کشور درسطح تاکنون روش نیا با و طحس نیا در مذکور پروژه: یالمللنیوب یمل سطح در

 یبرا کشور آبفا یمهندس شرکت توسط شده فیتعر پروژه ادامه در پروژه نیا. است نشده ییاجرا

 فیتعر نیمشترک مصرف انیجر نرخ نییتع یمتدولوژ حصول جهت کشور مختلف استان پنج

 میتسه و یریگهانداز مختلف یهاروش از یادیز سوابق زین یاللملنیب درسطح. است شده

 روش از استفاده خ،یتار نیا تا آمده بعمل هیاول یبررس براساس که دارد وجود نیمشترک مصارف

 .ندارد مشابه خود نوع در پروژه بابت نیا از و نشده انجام ایدن یکجا چیه در محقق یشنهادیپ
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

  فاضالب هایخانهتصفیه بیوگازدر تولید افزايش یهاروش یسنجامکان: عنوان طرح پژوهشی

 ( اصفهان شمال فاضالب خانه تصفیه: موردی مطالعه) فعال لجن روش به

 

 استان اصفهان  وفاضالب آب شرکت: دستگاه کارفرما

     یادیبن      توسعه ای                                             کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان اصفهان وفاضالب آب شرکتدستگا ه مجری: 

           اصفهان صنعتی دانشگاه  -   وفاضالب آب پژوهشکده  مجری طرح:

 75811- 781102 کدرهگيری:

 

 2/728(: ریال ميليونبه ) اعتبار مصوب طرح

 -: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 71/8/29تاریخ شروع: 

 - تاریخ خاتمه :

 

00 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده : 

 براساس اصفهان شمال خانههیتصف در وگازسوزیب روگاهین ساخت و یطراح نکهیا به توجه اب     

  نیا در یکاف اندازه به وگازیب چنانچه لذا ،است بوده روز در یدیتول وگازیب مترمکعب 450

 بالاستفاده روگاهین احداث جهت گرفته صورت یگذارهیسرما از یبخش نشود دیتول خانههیتصف

 مذکور پروژه انجام یآت یهاسال در روگاهین نیا توسعه طرح به هتوج با نیهمچن. ماند خواهد

 یدارا خانههیتصف نیا در موجود وگازیب مکعب متر هر سوختن از که آنجا از. االجراستالزم

 یداریخر یژنراتورها یبازده به توجه با و کندیم دیتول گرما مگاژول 4/14 حدود یحرارت ارزش

 78/1 حدود وگازیب مکعب متر هر از گفت توانیم لذا ،است درصد 31 از شیب که شده

 یازا به ریال 1194 برق دیخر متیق متوسط احتساب با که شودیم دیتول برق ساعت -لوواتیک

 نسبت روز در مکعب متر 450 تا وگازیب شیافزا یازا به شرکت درآمد مازاد ساعت،-لوواتیک هر

 شود.یم برآورد لسا در الیر ونیلیم 811 معادل یفعل طیشرا به
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   استان اصفهان اداره کل استاندارد و تحقيقات صنعتی                 
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

   وب استانداردهای ملی نساجیفرهنگ لغت تحت: عنوان طرح پژوهشی

 

 ن اصفهاناستا اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی    :دستگاه کارفرما

     بنیادی توسعه ای                                                   کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                             فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                       هنر                                    

 

 اصفهان  :شهر                                 اصفهان  :  استان                           محل اجرای طرح: 

 فهاناستان اص اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتیدستگا ه مجری: 

    رسول مهرورزان   مجری طرح:

 75801-780822 کدرهگيری:

 

 25(:    ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 25:   ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 57/77/7928تاریخ شروع: 

 95/57/7929 تاریخ خاتمه :

 

    755درصد( :به ميزان پيشرفت )
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده:

 برای جامع لغت فرهنگ وجود عدم مبانی استاندارد، تدوین مدرسان عمده ازجمله مشکالت     

 دلیل همین به است. ملی استانداردهای در شده استفاده اصطالحات و تعاریف کلمات، معانی

  باشد.می دارای معانی متفاوتی مختلف، استانداردهای در اصطالح یک یا لغت یک

پوش های نساجی چرم و پایدر این طرح، استانداردهای ملی کمیته ملی پوشاك و فرآورده     

وب تهیه و جهت استفاده عموم پژوهشگران در سراسر و در قالب نرم افزار تحت ،آوری شدهجمع

 . کل استاندارد اصفهان قرار خواهد گرفتبر روی پرتال اداره  ایران، 
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 نظر از) خوراکی مغزهای انواع چرب اسیدهای و هاتوکسین مايکو کنترل :عنوان طرح پژوهشی

 (چربی نوع و فساد

 

 اصفهان استان صنعتی تحقیقات و استاندارد کل اداره   : دستگاه کارفرما

     بنیادی    توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                 کشاورزی                            فنی مهندسی              زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                علوم انسانی                                      هنر                                     

 

 اصفهان :شهر                                 اصفهان   :  استان                          محل اجرای طرح: 

 اصفهان استان صنعتی تحقیقات و استاندارد کل اداره دستگا ه مجری: 

 قصری اکرممجری طرح: 

          75801 - 786111  :کدرهگيری

 

 822:  ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 822:  ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 57/77/28تاریخ شروع: 

 95/57/29تاریخ خاتمه :

 

 755 درصد( :به ان پيشرفت )ميز
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 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده :

 چربی، پراکسید و اسیدیته میزان نیز و چرب اسیدهای پروفایل هدف از این مطالعه کنترل     

       .باشدمی تقلبی و فاسد خوراکی هایمغز انواع فروش از و جلوگیری خوراکی هایمغز

 صورتبه ما کشور در خوراکی غزهایو سایر م گردو فندق، بادام، پسته، شامل خوراکی مغزهای

متعددی ازجمله موارد  معضالت و شوندمی توزیع و نقل و حمل بندی،بسته وغیربهداشتی ایفله

 : دارد همراه به کنندهمصرف برای را زیر

های ( مغزهای خوراکی در طی چرخه تولید و همچنین توزیع نامناسب، به انواع آلودگی1     

کنند که با ورود این سم به سیستم بدن و تولید سمومی مایکوتوکسین میقارچی مبتال شده 

 باشد.زا میهای بعدی است و سرطانانواع جهش ژنی رخ داده که قابل انتقال به نسل

شوند و یا در محصوالت ای توزیع میصورت فله( انواع خالل مغزهای موجود در بازار که به1     

گردند، به دلیل شباهت ظاهری و عدم کنترل بر روی توزیع، ف میها مصرجانبی مانند شیرینی

به صورت جایگزین )مانند بادام زمینی به جای بادام درختی و یا باقال به جای پسته و ...( به 

 شود.کننده فروخته میمصرف

تر، سبب مصرف ( ورود انواع مغزهای خارجی با شکل یکنواخت و ظاهرفریب و قیمت پائین9     

 گردد.ین خشکبار به جای تولیدات داخلی میا
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   استان اصفهانمور اقتصادی و دارایی اداره کل ا                        
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 طرح اجرای بر تاکید با اصفهان استان وکار کسب فضای پايش و بررسی: عنوان طرح پژوهشی

 آن بهبود راهکارهای ارائه و کار و کسب فضای های شاخص ارزيابی و سنجش

 

 دارايی استان اصفهان و اقتصادی اداره کل امور: دستگاه کارفرما

     بنیادی      توسعه ای                                             کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            ندسی  فنی مه           زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهان :شهر                        اصفهان : استان                           محل اجرای طرح: 

 خوراسگان  واحد اسالمی آزاد دانشگاهدستگا ه مجری: 

 زاده کريم دائی سعیدمجری طرح: 

 781861-2926 کدرهگيری:

 

    812(:ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 812: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                            هزينه ای                  محل تامين اعتبار:

 

 52/57/29تاریخ شروع: 

 82/78/29 تاریخ خاتمه :

 

011درصد( :به ميزان پيشرفت )   
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده:

 کار و کسب هایفعالیت بر که قانونی و نهادی حقوقی، شرائط ها،سیاست از ایمجموعه به     

. شودمی گفته کار و کسب فضای هاست،بنگاه مالکان و مدیران کنترل از خارج و بوده حاکم

  ها،دستورالعمل مقررات، قوانین، از اعم قواعد بازنگری مستلزم کار و کسب فضای بهبود

 در کار و کسب فضای هایشاخص ارزیابی و سنجش به حاضر مطالعه. است هارویه و هانامهآیین

    . پردازدمی آن بهبود راهکارهای ارائه و استان کار و کسب فضای بررسی جهت اصفهان استان

 مدیریت با هم کشور درسطح که است گسترده میدانی کار یک نیازمند حاضر مطالعه     

 متعدد هایدستگاه همکاری با و ایران فنی و اقتصادی هایکمک و گذاریسرمایه سازمان

  بانک توسط شده مطرح گانهده ایهشاخص ابتدا مطالعه این در. شودمی انجام اجرایی

 ابزارهای و اطالعات و تبیین معیارها از کدام هر به مربوط هایزیرشاخص و معرفی جهانی

 محاسبه جهت مربوطه آماری جوامع و الزم هایپرسشنامه جمله از و نیاز مورد تفصیلی

 و هاداده ن،استا اجرایی هایهدستگا کمک به سپس شده عملیاتی و تعیین جزیی هایشاخص

 . گردندمی محاسبه اصلی هایشاخص و هازیرشاخص و گردآوری نیاز مورد آماری اطالعات

 درنهایت و گرفته قرار مقایسه مورد کشوری مشابه هایشاخص با استانی هایشاخص ادامه در

 و کسب یک انجام هزینه و زمان مراحل، تعداد کاهش ازطریق فرآیندها بهبود جهت پیشنهاداتی

 شوند.                                                           می مطرح هاشاخص از هریک مورد در کار
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
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طرح پژوهشیمشخصات   

 و موانع و اصفهان اقتصادی استان بالقوه هایظرفیت و هاپتانسیل بررسی :عنوان طرح پژوهشی

 روپیش هایچالش

 

 دارايی استان اصفهان و اقتصادی موراداره کل ا: دستگاه کارفرما

     بنیادی      توسعه ای                                             کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهان :شهر                              اصفهان  :    استان                           محل اجرای طرح: 

 خوراسگان حدوا اسالمی آزاد دانشگاهدستگا ه مجری: 

 رنانی شريفی حسینمجری طرح: 

 781702-2926 کدرهگيری:

 

 951(:  ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 951:  ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 52/57/29 تاریخ شروع:

 82/78/29 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده:

ادرات از نظر اقتصاددانان از ـق صـرش و رونـمبنای گست ه اقتصاد استان اصفهان برـتوسع      

ها و رح پژوهشی بررسی پتانسیلـاین ط هدف از. باشدای برخوردار میژهـهای ویتـاولوی

 هاباشد. عمده این پتانسیلها و موانع موجود دراین راستا میتصادی استان وچالشاقی هاظرفیت

  ،های اقتصادیموقعیت مکانی ویژه استان، کارآفرینی رو به رشد در بخش :ها عبارتند ازو ظرفیت

های گذشته، گذاریدار معدنی، وجود منابع مالی سرریز حاصل از سرمایهوجود نواحی پتانسیل

توسعه یافته  های نسبتاًهای گردشگری با ارزش ملی و فرا ملی، زیرساختری از جاذبهبرخوردا

های اجتماعی تسریع کننده مناسبات لفهؤوجود م های اقتصادی،محرك گسترش فعالیت

های اقتصادی، اقتصادی، وجود منابع طبیعی و اقلیمی متنوع بعنوان زیرساخت محرك فعالیت

گذاری درراستای اقتصاد های سرمایهانباشت شده بعنوان مکمل فعالیتهای انسانی وجود سرمایه

دانایی محور، وجود مراکز علمی بعنوان مراکز تولید علم و فنآوری، وجود بخش غیردولتی 

های اقتصادی زنان، نقش برجسته استان گذار خارجی، توانمندیساز جذب سرمایهتوانمند زمینه

وجود توانمندی قوی  حوزه منابع تامین آب زاگرس مرکزی وانرژی درکشور، همجواری با  در

های صنایع دستی. لمرو مکانی این تحقیق استان اصفهان و قلمرو زمانی اطالعات درزمینه رشته

های آماری ده سال اخیر استان اصفهان و اطالعات اخذ شده از متخصصان و خبرگان دستگاه

 .است 1939اجرایی اقتصادی استان درسال 
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دراین مطالعه دردو گام جهت بررسی ابعاد عملیاتی تحقیق از دو روش ارزیابی و تحلیل       

ریزی های استان )براساس سند توسعه استان( با استفاده از الگوی برنامهها و پتانسیلقابلیت

ن های استاها و پتانسیلبرای بررسی شرایط مطلوب و ارزیابی و تحلیل قابلیت swotراهبردی 

منظور بررسی شرایط موجود های آماری موجود به)براساس سند توسعه استان( با استفاده داده

 استفاده گردیده است .
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   انتقال خون استان اصفهاناداره کل                                            
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 مستمر کنندگانءاهدا در خون گروه فرعی هایژنآنتی عشیو بررسی: عنوان طرح پژوهشی

 (اول فاز) 7928 سال در اصفهان

 

 انتقال خون استان اصفهان اداره کل: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             وهش: زمينه پژ

 علوم پايه                 علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهان :شهر                               اصفهان :    ان است                          محل اجرای طرح: 

 اصفهان استان درمانی خدمات و پزشکی علوم دانشگاهدستگا ه مجری: 

 عباسعلی پورآذرمجری طرح: 

 789272-2921 کدرهگيری:

 

 810(:  ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 810:  ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              مين اعتبار:محل تا

 

 7928تاریخ شروع: 

 7929 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  

 
 



72 

 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده: 

للی المهای قرمز توسط انجمن بینآنتی ژن بر روی گلبول 170مقدمه: امروزه  بیش از          

 ,ABO, Rh, Kell)تا  3که  ;بندی شده استگروه خون دسته 90به  (ISBTانتقال خون )

Kidd, Duffy, MNS, P, Lewis, and Lutheran)  های بزرگ قلمداد از آنها سیستم 

های شایع اریتروسیتی و البته برخی ژن( دارای آنتی%33-30<اهداکنندگان ) بیشترشوند. می

 kو   Lubاهداکننده اصفهانی  150های فرعی درژنشیوع آنتی دارا هستند.نیز انواع نادر را 

گزارش شده است. اگرچه امروزه در کشورهای پیشرفته برای شناسایی   Lua 99/9%و  100%

های نادر و شود که البته در یافتن فنوتیپهای مولکولی استفاده میها از تکنیکژناین آنتی

تر است ولی کمک های گروه خون را دارند، دقیقژنکیبی از آنتییافتن اهداکنندگانی که تر

های های گلبولژنکند. اهمیت بالینی آنتیبادی نمیبینی اهمیت بالینی آنتیچندانی در پیش

  %1/0از بیماران و  %1قرمز به علت وجود آلوآنتی بادی مهم بالینی است که بطور محتمل در 

 آید و موجب بروز اشکال در آزمایش کراس مچ و نهایتاً از اهداکنندگان سالم پدید می

شود. این امر ناشی از آلوایمیونیزاسیون علیه این تاخیر و مشکل در یافتن خون مناسب می

های متفاوت در رسد در گیرندگان خون آسیایی به علت فنوتیپهاست که بنظر میژنآنتی

که در بیماران تاالسمی ماژور اصفهان که وریاهداکنندگان، از شیوع باالی برخوردار باشد بط

نیز دارای  Rhو  Kellهای بوده و سیستم  %100روز تزریق خون داشتند، 10زودتر از هر 

 Rh ،Duffy (Fya,Fyb), Kiddهای علیه اهمیت و شیوع بیشتری بودند. البته فقط آنتی بادی

(Jka,Jkb), Kell(,K, k), SsU (S, s, U), Lutheran (Lub)    قادر به ایجاد واکنش حاد

تواند منجر به همولیتیک  و یا بیماری همولیتیک نوزادان بوده و از نظر بالینی اهمیت دارد و می

 واکنش همولیتیک بعد از تزریق و یا نوزادی و گاهگاهی مهلک شود. 
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از  %7/10مسئول  ، ABOهای غیر از بادیآنتی 1008تا  1005گزارشات سال      

، Jkb  ،Jka ،Kell  ،Fya  ،Fybهای درگیر ژنکشنده و آنتی های همولیتیکواکنش

E ،Jsa  وI ( دارای آنتی ژن %5/34نفر ) 197اهداکننده،  145: از تعداد . نتايجبودe ،

 jka ،110( دارای آنتی ژن %1/77نفر ) fya ،117( دارای آنتی ژن %4/89نفر ) 111

( %4/19نفر ) C ،31( دارای آنتی ژن %4/71نفر ) c  ،101دارای آنتی ژن ( %3/75نفر )

( دارای %1/17نفر ) fyb ،40( دارای آنتی ژن %1/51نفر )  jkb ،81دارای آنتی ژن 

 بودند.  Kellژن ( دارای آنتی%8/4نفر ) 7و تنها  Eژن آنتی

 : بحث ونتیجه گیری

های فرعی گلبول قرمز و به منظور تهیه ژنهدف از این مطالعه بررسی شیوع آنتی    

های فرعی گروه خون بود که با این تحقیق امکان تهیه بادیهای غربالگری آنتیسلول

 بادی محلی در اصفهان به این منظور فراهم گردد در بین راژنت غربالگری آنتی

ا شیوع ر بیشترین k,E,fyb,jkb,C,c,jka,fya,eهای ژنهای فرعی آنتیژنآنتی

 داشتند. سه سلول انتخابی مینی پانل سلول غربالگر بدست آمده به شرح زیر است:

Kidd Duffy Kell Rh  

 شمارهاهدا
Jkb Jka Fy b Fy a K e E c C D Rh-hr 

O + + O O + O O + + R7R7 129988 

+ + O + O O + + O + R8R8 188812 

+ O + O + + O + O O rr 188157 

Antiglubulin 91 ºc /Antiglubulin  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 درحوادث خونانتقالاداره کل  استراتژيک نگاریآينده هایقابلیت طراحی: عنوان طرح پژوهشی

 استان خون انتقالاداره کل : مدل طراحی) انسانی منابع چابکی بر تاکید با کشور هایوبحران

 (اصفهان

 

 استان اصفهانانتقال خون  اداره کل: دستگاه کارفرما

     بنیادی      توسعه ای                                             کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهان :شهر                                 اصفهان        :استان                          محل اجرای طرح: 

 هپژو شاخص طبیعی های بحران مهندسی پژوهشگاهدستگا ه مجری: 

 امیرمحمودزادهمجری طرح: 

 789691-2921 کدرهگيری:

 

 855(:  ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 855:  ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 7928تاریخ شروع: 

 7929اتمه :تاریخ خ

 

011  درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده:     

ها و ای برای توصیف فعالیتطور گستردهبه« نگاری استراتژیکآینده»امروزه، عبارت       

رو های استراتژیک پیشگیرندگان برای هدایت طرحشود که به تصمیمفرآیندهایی استفاده می

 اضر با هدف بررسی تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم پژوهش ح کنند.در سازمان کمک می

سازی ای چابکنگاری استراتژیک بر مدیریت بحران با توجه به نقش واسطههای آیندهقابلیت

خیز منتخب انجام گرفته است. استان حادثه 9 منابع انسانی در انتقال خون استان اصفهان و

 انتقال خون در اصفهان و اداره کل ناسان جامعه آماری این پژوهش، مدیران، مسئوالن و کارش

پرسشنامه  باشد.نفر می 110سال سابقه کار که 10استان حادثه خیز کشور هستند با حداقل  9

سازی ای چابکنگاری استراتژیک بر مدیریت بحران با توجه به نقش واسطههای آیندهقابلیت

 SPSS,PLS افزارهای ا استفاده از نرمآوری اطالعات بمنابع انسانی طراحی گردید و پس از جمع

 های تأثیرگذاری قابلیت دست آمده میزانبراساس نتایج به مورد تجزیه و تحلیل واقع شد.

 از  %91 که باشدمعنی می بدین این که است %91نگاری استراتژیک بر مدیریت بحران آینده

تأثیرگذاری  باشد؛ میزانژیک مینگاری استراتهای آیندهقابلیت تغییرات مدیریت بحران مربوط

 معنی  بدین این که است %83نگاری استراتژیک بر چابکی منابع انسانی های آیندهقابلیت

 نگاری استراتژیک های آیندهقابلیت تغییرات چابکی منابع انسانی مربوط از %83 که باشدمی

 بدین این که است %10ان گذاری چابکی منابع انسانی بر مدیریت بحر تأثیر باشد و میزانمی

 باشد.چابکی منابع انسانی می تغییرات مدیریت بحران مربوط به از  %10 که باشدمعنی می
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  شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان                           
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 مغناطیسی الکترو شکنرسوب از استفاده اجرای و راهکار ارائه و بررسی :عنوان طرح پژوهشی

 کلهرود روستای آب  شبکه در رسوبات تشکیل از جلوگیری و برداریرسوب منظور به آب

 

  شرکت آب و فاضالب روستايی استان اصفهان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     ه ای              توسع                                کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 شاهین شهر :شهر                           اصفهان استان :                                       محل اجرای طرح: 

  شرکت آب و فاضالب روستايی استان اصفهاندستگا ه مجری: 

 توانا نجمهمجری طرح: 

 1251-795509 کدرهگيری:

 

  (همیاری بخش خصوصی انجام گرديده است ها باهزينه  )715(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 -:ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                        -   محل تامين اعتبار:

 

 85/78/28تاریخ شروع: 

 85/56/29 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده:

 باشدمی منازل کشیلوله و آبرسانی هایشبکه در جدی معضالت از یکی آب گذاریرسوب     

 این یابد،می افزایش آب جرم آن تبع به و امالح میزان زمینی زیر هایآب سطح کاهش با که

 . شود تحمیل مسکونی منازل و آبرسانی شبکه بر اضافی، هاییهزینه تا شده عاملی مسأله

  هـسالیان تا شودمی بـسب آن، هایهزینه برعالوه اسیدشویی داولـمت هایروش زطرفیا

 به توجه با گردد، فاضالب هایچاه یا شبکه وارد اسیدشویی از حاصل مایعات زیادی مقادیر

  فرایند در جدید هایتکنیک و هاروش از است الزم رسدمی نظر به شده بیان هایضرورت

 بنماید .  نیز برداریرسوب رسوب، تشکیل از جلوگیری بر عالوه تا نمود فادهاست برداریرسوب
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 ساختارهای کردن پیاده بسترسازی جهت کاربران، هایزيرساخت ارتقاء: عنوان طرح پژوهشی

 نفوذ و سايبری حمالت برابر در امنیت

 

 وستايی استان اصفهانشرکت آب و فاضالب ر: دستگاه کارفرما

     بنیادی    توسعه ای                                             کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                 کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                 علوم انسانی                                     هنر                                    

 

 اصفهان : شهر                                  اصفهان استان :                                          محل اجرای طرح:

 تان اصفهانشرکت آب و فاضالب روستايی اسدستگا ه مجری: 

 شکرانی مسعودمجری طرح: 

 1251-782115 کدرهگيری:

 

 (گرديده است. همیاری بخش خصوصی انجام ها با هزينه)155(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 -:ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                            -  محل تامين اعتبار:

 

 85/78/28تاریخ شروع: 

 85/50/29 تاریخ خاتمه :

 

755 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده:

ها جهت بروز رسانی نرم افزارهای امنیت داده و شبکه یک اصل ارتقاء و توانمندی سیستم     

باشد، لذا در این راستا ایی میهای ارائه خدمات گسترده نظیر آب و فاضالب روستمهم در شرکت

های امنیت شبکه تواند کمک بزرگی به توانمندیای شرکت میهای رایانهطرح ارتقاء سیستم

 افزاری تحت شبکه، های جدید نرممندی از سیستمهایی نظیر بهرهشرکت بنماید و داشته

 .                              نگری در گسترش و بسیط کردن و تغییرات نرم افزار را کسب نمایدآینده
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 هوشمند پرتال سازیپیاده و تهیه 7 فاز: عنوان طرح پژوهشی

 

 شرکت آب و فاضالب روستايی استان اصفهان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     ای              توسعه                                کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                 علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                      اصفهان استان:                                       حل اجرای طرح: م

 شرکت آب و فاضالب روستايی استان اصفهاندستگا ه مجری: 

 پويا سیستم پاسکال بنیان دانش شرکتمجری طرح: 

 1251-788065 کدرهگيری:

 

 055(: يليون ریالمبه ) اعتبار مصوب طرح

 055: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 71/78/28تاریخ شروع: 

 71/59/29 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده:

( پرتال) نماهای تار ایجاد ارتباطی هایزیرساخت گسترش و آوریفن رشد به توجه با زهامرو     

 ارتباط و رجوع ارباب و مشترکین با درارتباط را مختلف هایشرکت هایدغدغه میتواند هوشمند

 و معادن صنایع، سیون تخصصییکم بندیاولویت به باتوجه کند. برقرار هادستگاه سایر با

 و الکترونیکی هاینظام) عتف عالی شورای پژوهشی هایاولویت جداول در ندرجم ارتباطات،

 .الکترونیکی( دولت خدمات
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

  مغناطیسی زداهایرسوب از استفاده راهکار ارائه و بررسی مطالعه، طرح :عنوان طرح پژوهشی

 نیستانک روستای بآ ی شبکه در رسوبات تشکیل از جلوگیری منظور به

 

 شرکت آب و فاضالب روستايی استان اصفهان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  رزی   کشاو                         فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                 علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 نايینشهر:                                      :  اصفهاناستان                                       محل اجرای طرح: 

 شرکت آب و فاضالب روستايی استان اصفهاندستگا ه مجری: 

 نوربخش محسنمجری طرح: 

 1251-788012 کدرهگيری:

 

 (همیاری بخش خصوصی انجام گرديده است. هزينه هابا )266(: ميليون ریالبه ) اعتبارمصوب طرح

   -: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای              هزينه ای                          -    :محل تامين اعتبار

 

 85/78/28تاریخ شروع: 

 85/56/29 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

  چکيده:

 کشاورزی و صنعتی خانگی، بخش سه در کشورها معضالت از یکی آب جرم از ناشی رسوب     

  هایروش اکثر کند.می تحمیل جوامع پیکره بر را سنگینی هایهزینه ساالنه و است

و  تعمیر ضمن اینکه کنند.می وارد ناپذیریجبران صدمات زیست محیط به زداییرسوب

 لذا شود.می متوقف آنها از برداریبهره مدتی از پس بوده و هزینه تجهیزات آنها پر نگهداری

 انتظار مورد کارایی و نداشته را نواقص از یک هیچ تا بیابیم را هاییروش که بود خواهد شایسته

 نماید. برآورده نیز را
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 آب خانهتصفیه واحدهای برداریبهره مشکالت بررسی و شناسیآسیب: عنوان طرح پژوهشی

 سازیبهینه و کیفی و کمی ارتقاء راهکارهای ارائه بخشی،عالج ،(7مرحله) بهمن 88

 (8مرحله) برداری بهره دستورالعمل تهیه و تصفیه فرآيندهای

 

 شرکت آب و فاضالب روستايی استان اصفهان: دستگاه کارفرما

     بنیادی      توسعه ای                                             کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             پژوهش: زمينه 

 علوم پايه                 علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 لنجانشهر:                                  اصفهان    استان:                                        محل اجرای طرح: 

 شرکت آب و فاضالب روستايی استان اصفهاندستگا ه مجری: 

  محسن نادری بنی –بتول نادری بنی مجری طرح: 

 1251-788071  کدرهگيری:

 

 055(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 055: يون ریال(ميل)به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 82/78/28تاریخ شروع: 

 85/6/29 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده:

 فیلتر رافینگ نشینی،تهپیش ساده فرآیندهای با) لنجان بهمن 11 روستایی آب خانهتصفیه     

 . است گرفته قرار برداریبهره مورد و شده اندازیراه 1930 ماه آبان در( کند ایماسه صافی و

  چشم به برداریبهره در مشکالتی خانه،تصفیه فرآیندی واحدهای از برداریبهره روند طی در

 از صحیح برداریبهره همچنین و رااج طراحی، در اشکاالت برخی وجود به مربوط که خوردمی

 همچنین و خانهتصفیه پوشش تحت اجتماعات در آب به روزافزون نیاز عالوهبه. باشدمی واحدها

  آب تامین منبع وجود به عنایت با طرح روستاهای دیگر به پوششتحت حوزه توسعه لزوم

 شده، تصفیه آب تولید افزایش و نهخاتصفیه کمّی ارتقاء ،(رودزاینده رودخانه) خانهتصفیه پایدار

  کمّی ارتقاء جهت نیازهائی و هاکاستی کمبودها، راستا دراین. نمایدمی برجسته پیش از بیش

  استفاده درجهت کاربردی و فرآیندی تحقیقات انجام نیازمند که گردیده مشخص کیفی و

 باشد .می آنها ارتقای و موجود تأسیسات از تربهینه
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 نیترات حذف رويکرد با آب کیفیت بهبود در نوين هایفناوری بررسی: عنوان طرح پژوهشی

 (نیترات حذف جهت کند صافی هایپکیج از برداریبهره و ساخت پايلوتی مطالعات)

 

 شرکت آب و فاضالب روستايی استان اصفهان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                  اصفهان    استان:                                        محل اجرای طرح: 

 شرکت آب و فاضالب روستايی استان اصفهاندستگا ه مجری: 

 بنی نادری محسنمجری طرح: 

 1251- 798751 :کدرهگيری

 

 (همیاری بخش خصوص انجام گرديده است . هزينه ها با )815(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 -:ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                         -   محل تامين اعتبار:

 

 82/78/28تاریخ شروع: 

 82/6/29 تاریخ خاتمه :

 

755 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده :

 و فرانسه در عمومی مصارف برای آب هایانهختصفیه اولین میالدی 13 قرن آغاز در     

  هایحوضچه بعدها که بود کند ایماسه فیلتر تصفیه اصلی فرآیند. شدند ساخته انگلستان

 تا گسترده طور به آب تصفیه برای کند ایماسه صافی از استفاده. شد افهاض آنها به نیز نشینیته

 کمبود و یکسو از اجتماعات آبی نیاز افزایش و صنعت پیشرفت با. بود معمول نوزدهم قرن آخر

 گندزدا ماده عنوان به کلر گاز از استفاده و کشف کند و همچنین فیلترهای احداث جهت زمین

 آب، تصفیه در کننده منعقد عنوان به آهن و آلومینیوم هاینمک از ادهاستف و( کننده ضدعفونی)

  یافت گسترش شد نامیده ایماسه تند هایصافی که مکانیکی هایصافی از استفاده رفتهرفته

 قرن آغاز زمان از. داشت وجود تند ایماسه صافی 1175 آمریکا در 1340 سال در که طوریبه

 کلرزنی و تند فیلتراسیون نشینی،ته با تلفیق در سازیذره و انعقاد فرآیندهای تاکنون، بیستم

 تصفیه فرآیندهای اصطالحا که شده واقع استفاده مورد آب تصفیه در عمومی طور به نهایی

 سولفات مانند کننده منعقد مواد بر عالوه متعارف هایخانهتصفیه در. شودمی نامیده متعارف

 و پلیمرها مانند کننده منعقد کمک مواد از.... و کلراید آلومینیوم پلی آهن، کلرید آلوم، آهن،

 از استفاده همچنین. گرددمی استفاده سازیذره فرآیند تاثیر افزایش جهت هاالکترولیتپلی

 عوامل رشد کنترل جهت نیز نهایی کلرزنی. است مرسوم آب PH تنظیم جهت آهک

 گرددمی مالحظه نهایتا. گرددمی افزوده آب به بآ توزیع سیستم گندزدایی و میکروبیولوژیکی

 که برسد کننده مصرف دسته ب آب تا گرددمی اضافه آب به شیمیایی مواد از وسیعی دامنه که

 . رددـگ راتـتغیی وشـدستخ آب یـشیمیای ارامترهایـپ از اریـبسی است ممکن حالت دراین
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

  که باشد داشته گذاریرسوب یا و رندگیخو خاصیت است ممکن شده تصفیه آب عالوهبه     

 تجهیزات و انرژی نیازمند متعارف تصفیه همچنین .رساند خواهد آسیب آب توزیع شبکه به

  به توانمی مثال عنوان به. است الکترومکانیکی تاسیسات دیگر و دقیق ابزار و کنترلی

  لجن وتخلیه آوریمعج ،(هیدرولیکی یا مکانیکی)سریع اختالط عمل جهت نیاز مورد انرژی

. نمود اشاره.... و شیمیایی مواد تزریق هایپمپ معکوس، شستشوی هایپمپ سازها،زالل از

 فریبنده موارد برخی در و بر انرژی گران، روشی متعارف تصفیه که گفت توانمی خالصه طوربه

 . است
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 رسانیخدمات و تاسیسات پايش هوشمند سامانه سازیهپیاد و ايجاد: عنوان طرح پژوهشی

 روستايی فاضالب و آب شرکت مشترکین

 

 شرکت آب و فاضالب روستايی استان اصفهان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                             کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             ينه پژوهش: زم

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                  اصفهان    استان:                                        محل اجرای طرح: 

 شرکت آب و فاضالب روستايی استان اصفهاندستگا ه مجری: 

 تیرانی مظاهری حمیدمجری طرح: 

 1251- 780175 کدرهگيری:

 

 155(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 155: (ميليون ریال)به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 85/7/29تاریخ شروع: 

 85/77/29 تاریخ خاتمه :

 

755 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده :

  مختلف خدمات ترهگس نیاز به توجه با اصفهان استان روستایی فاضالب و آب شرکت    

 و ایجاد نیازمند خدمات، بهبود جهت هاداده پردازش افزارینرم نیاز همچنین و شبکه تحت

 باشد،می مشتریان به غیرحضوری رسانیخدمات و مشترکین پایش هوشمند سامانه سازیپیاده

  مندیبهره با لذا باشد، توانا و پویا افزارینرم جامع سیستم از بخشی تواندمی سامانه این

  شبکه، تحت افزارینرم جدید هایسیستم از مندیبهره همچنین و سامانه این مزایای از

 آن رسانیخدمات و شرکت برای افزارنرم تغییرات و کردن بسیط و گسترش در نگریآینده

 گردد .می حاصل
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ای استان اصفهان شرکت برق منطقه                                              
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 نیروگاه در نانو فناوری از استفاده با حرارتی هایعايق ساخت و طراحی: عنوان طرح پژوهشی

 اصفهان

 

 اصفهاناستان  یا منطقه برق شرکت: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 اصفهان نیروگاهدستگا ه مجری: 

 دوازده محسن همکاران طرح :      انیعالفچ رضایعل - اصفهان یصنعت دانشگاهمجری طرح: 

 زاده عیشف رضایعل یادهم صادق میراحمدی زهره سیده یامام

 75810- 782596  کدرهگيری:

 

 7715(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 155: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                        -    محل تامين اعتبار:

 

 80/2/29تاریخ شروع: 

 هنوز خاتمه نیافته تاریخ خاتمه :

 

  49 درصد( :به ميزان پيشرفت )
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده : 

 پذیریانعطاف و کمتر ضخامت با هاییعایق از چنانچه نیروگاه در حرارتی پرت به توجه اب     

  هاعایق نای. یافت خواهد افزایش نیز وریبهره ها،هزینه کاهش ضمن گردد، استفاده بیشتر

 . شد خواهد تهیه نانو فناوری از استفاده با خاص فرآیندی طی آیروژل و مخصوص الیاف از
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
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 اداره کل بنياد شهيد و امور ایثارگران استان اصفهان     

 

 



96 

 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 و شهید بنیاد کارمندان روانی و یفرهنگ اجتماعی، اقتصادی، نیازسنجی: عنوان طرح پژوهشی

 اصفهان استان ايثارگران امور

 

  اداره کل بنیا د شهید و امورايثارگران استان اصفهان: دستگاه کارفرما

     بنیادی       توسعه ای                                             کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             وهش: زمينه پژ

 علوم پايه                   علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهان شهر:                                اصفهان     استان:                                        محل اجرای طرح: 

 اداره کل بنیا د شهید و امورايثارگران استان اصفهاندستگا ه مجری: 

 سهرابی مريم همکارطرح :                         هاجرمرادیمجری طرح: 

 75822-782927 کدرهگيری:

 

 855(: ن ریالميليوبه ) اعتبار مصوب طرح

 855: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

   75/50/29تاریخ شروع: 

 51/50/20 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده:

شناختی اجتماعی، اقتصادی و روان -سنجش انواع نیازهای فرهنگیپژوهش حاضر هدف از      

  بندی نیازهای آنانتعیین اولویت امور ایثارگران استان اصفهان و کارمندان بنیاد شهید و

کیفی به انجام رسید.  های کمی وباشد. این پژوهش با روش ترکیبی یعنی تلفیقی از روشمی

ای از بین ای چند مرحلهنفر از کارمندان بود که به روش خوشه 110نمونه پژوهش مشتمل بر

کارمندان شاغل در بنیادهای مناطق مختلف استان اصفهان که طبق آمار بنیاد شهید و  کلیه

گیری در فاز کمی پژوهش، باشند انتخاب شدند. ابزار اندازهنفر می 710استان  ایثارگران

بندی آنها در دو بخش جمعیت یی نیازها و اولویتپرسشنامه محقق ساخته با هدف شناسا

 گویه اصلی بود. نتایج پژوهش نشان داد  11شناختی و متغیرهای مورد آزمون مشتمل بر 

از آن  پس (،44/4که ازنظر کارمندان بیشترین میزان احساس نیاز در بعد اقتصادی )میانگین=

( قابل مشاهده است. 05/4انگین=اجتماعی )می -( سپس فرهنگی18/4شناختی )میانگین=روان

استفاده از مراکز »، «فراهم کردن امنیت شغلی»اجتماعی،  -در بعد نیازهای فرهنگی

 ، در بعد نیازهای اقتصادی، «اردوها و سفرهای تفريحی»، «تفريحی و گردشگری

افزايش کمک هزينه »، «پرداخت سختی کار»، «الحسنهپرداخت وام ضروری قرض»

 ، «کاهش استرس وفشار روانی محیط کار»ر بعد نیازهای روانشناختی و د «تهیه مسکن

سازی شرايط در راستای احترام فراهم»، «تقويت انگیزه جهت خدمت به  جامعه هدف»

 از اولویت بیشتری برخوردار بودند. «و حفظ کرامت انسانی 
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

  آزادگان و جانبازان شهدا، هایانوادهخ دختران و همسران نیازسنجی: عنوان طرح پژوهشی

 اصفهان استان در

 

  اداره کل بنیا د شهید و امورايثارگران استان اصفهان: دستگاه کارفرما

     بنیادی      توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهان شهر:                                اصفهان     استان:                                        محل اجرای طرح: 

 اداره کل بنیا د شهید و امورايثارگران استان اصفهاندستگا ه مجری: 

 هاجرمرادی همکارطرح :                       رنانی سهرابی مريممجری طرح: 

 75822- 782922 کدرهگيری:

 

 855(: الميليون ریبه ) اعتبار مصوب طرح

 855: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

   75/50/29تاریخ شروع: 

 51/50/20 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده :

 سه زنان روانی و اقتصادی اجتماعی، -فرهنگی نیازهای انواع سنجش هدف با حاضر پژوهش     

 تعیین و( اصفهان استان آزادگان و جانبازان شهدا، همسران و دختران) ایثارگری جامعه گروه

 و پیمایش روش با کمی بخش در پژوهش این. رسید خواهد انجام به آنان نیازهای بندیاولویت

 و دختران از نفر 15 حداقل با مصاحبه و انتخاب با کیفی بخش در و نفری 985 نمونه انتخاب

 و آنان نیازهای انواع بندیگروه و شناسایی به اصفهان استان آزادگان و جانبازان شهدا، همسران

 ساخته محقق پرسشنامه پژوهش، هایداده ابزارگردآوری. پردازد می نیازها این بندیسطح

 مربوط هایپرسش و آماری جامعه شناختی جمعیت هایویژگی ؛بخش دو شامل که بود خواهد

 ضریب از پژوهش این پرسشنامه پایایی سنجش جهت. بود خواهد آزمون مورد متغییرهای به

 کارشناسان و نظرصاحب اساتید توسط پرسشنامه روایی. شد خواهد استفاده کرونباخ آلفای

  هاداده تحلیل. شودمی استفاده رسشنامهپ تنظیم در نظرات از و شد خواهد سنجیده فرهنگی

 نتایج. بود خواهد واستنباطی توصیفی آمار روش با وspss, amos  افزار نرم از استفاده با

 جامعه گروه سه زنان( روانی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی،) نیازهای داد خواهد نشان تحقیق

 د.نبرخوردار اولویتی چه از و کدامند ایثارگری
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اداره کل بهزیستی استان اصفهان                                                
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 اجرای  در معلولین خانواده و مراقبین زندگی کیفیت اثربخشی بررسی :عنوان طرح پژوهشی

 ناصفها استان در هدف گروه به توانبخشی مراقبتی خدمات ارائه  طرح

 

  اداره کل بهزيستی استان اصفهان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 لوم پزشکی   ع               کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                 علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 اداره کل بهزيستی استان اصفهانمجری:  دستگا ه

 اصفهانی نصر رضا احمدمجری طرح: 

 2922-788821 کدرهگيری:

 

 75(:ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 75: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  سرمايه ایتملک دارايی های                 هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 7/1/28تاریخ شروع: 

 82/78/28تاریخ خاتمه :

 

011درصد( :به ميزان پيشرفت )     
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده:

 توصیفی پژوهش این در آماری روش. پذیردمی صورت(  پرسشنامه) صورتبه حاضر پژوهش     

 عنو از و شودمی محسوب مقطعی هایپژوهش زمانی معیار لحاظ از .بود خواهد تحلیلی و

 و پژوهش هاییافته به باتوجه که معنابدین باشدمی( گرانتیجه مقابل در) گراتصمیم هایپژوهش

 و تجدیدنظر آن در یا و دهند ادامه را مراقبت طرح که گیرندمی تصمیم مسئولین حاصله نتایج

 قبل) مانز از نقطه دو در موضوع شناخت با رابطه در پژوهش این اینکه به باتوجه. نمایند اصالح

 دهدرامی امکان این پژوهشگران  و اجرایی مدیران به و رسد می انجام به( طرح اجرای از بعد و

 یابند. دست طرح اجرای تاثیرات از قبولی قابل تحلیل به تا
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 طبیعی باليای در محلی اجتماعات توانمندسازی آموزش تاثیر بررسی : عنوان طرح پژوهشی

 هایمحله در غیرمترقبه حوادث ديدگانآسیب زندگی هایمهارت افزايش بر( محب طرح)

 اصفهان استان هایشهرستان

 

 اداره کل بهزيستی استان اصفهان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                      اصفهان استان:                                       محل اجرای طرح: 

 اداره کل بهزيستی استان اصفهاندستگا ه مجری: 

 پناه عصمت البنین اممجری طرح: 

 2922-788826 کدرهگيری:

 

 775(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 775: ميليون ریال( )بهاعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 7/1/28تاریخ شروع: 

 82/78/28 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

  چکيده:

 . گرفت را حوادث این بروز جلوی تواننمی و افتندمی اتفاق غیرمترقبه و طبیعی حوادث     

 افراد در طبیعی بالیای اجتماعی و روانی تبعات و آثار  ممکن، حد تا که است آن بهتر پس

 هایروش اجرای و تدوین ریزی،برنامه هدف این به نیل جهت. رساند حداقل به را دیده آسیب

 آموزش نیز مطالعه این در اساس براین. باشد کننده دلگرم و ثمربخش تواندمی پیشگیرانه

 عمق و خاص هایویژگی بواسطة(  محب طرح) طبیعی بالیای در محلی اجتماعات توانمندسازی

 انتخاب غیرمترقبه حوادث اجتماعی –روانی هایآسیب از پیشگیری جهت اهرمی عنوان به غنا و

 .شد خواهد اجرا و

 کنترل گروه با آزمونپس و آزمونشپی نوع از آزمایشی شبه پژوهش یک پژوهش این: روش      

 طرح) طبیعی بالیای در محلی اجتماعات توانمندسازی آموزش تأثیر تعیین هدف با که است

 هایمحله در غیرمترقبه حوادث دیدگانآسیب زندگی هایمهارت افزایش بر( محب

 آزمون ایبر وتدوین فرضیه 1منظوربدین. پذیرفت خواهد انجام اصفهان استان هایشهرستان

 با استفاده( سنی دامنه 5 در مونث، نفر 10 و مذکر نفر 10) شهروند نفر 110 تعداد آنها

 از هریک در تصادفی صورتهب سپس و انتخاب «ایمرحله چند ایخوشه» گیرینمونه روش از

 هایپرسشنامه بوسیله گروه دو هر. شد خواهند جایگزین آزمایش و کنترل هایگروه در هاجفت

 گروه سپس و شده آزمونپیش ،ساخته محقق زندگی هایمهارت سنجش و شناختیعیتجم

 در بالیای محلی اجتماعات توانمندسازی آموزش جلسه 44 در ماه سه مدت به آزمایش

 پایان در .شد نخواهد اعمال متغیری هیچ کنترل گروه بر اما کرده شرکت ( محب طرح) طبیعی

 خواهند آزمون پس ساخته محقق زندگی هایمهارت شسنج پرسشنامه توسط گروه دو هر

 شود.می تحلیل و تجزیه SPSS افزارنرم و کوواریانس تحلیل آماری روش توسط هاداده.شد
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 اصفهان شهر مطلقه زنان در طالق شناختیروان اثرات بررسی : عنوان طرح پژوهشی

 

 تان اصفهاناداره کل بهزيستی اس: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                    اصفهان  استان:                                        محل اجرای طرح: 

 اداره کل بهزيستی استان اصفهاندستگا ه مجری: 

 تودشکچويی قاسمی غالمرضاجری طرح: م

 2922-788829 کدرهگيری:

 

 775(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 775: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 7/1/28تاریخ شروع: 

 82/78/28 تاریخ خاتمه :

 

011درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده :

 هم زیانباری و مخرب بسیار تأثیرات که باشدمی اجتماعی -فردی هایبحران از یکی طالق     

 این در کسی چه اینکه حال. گذاردمی جای به اجتماعی برای هم و خانواده شخص، خود برای

 تجربه را طالق از بعد منفی پیامدهای زنان هم و مردان هم گرچه د؟خورمی ترسخت ضربه میان

 روانی هایضربه از و کنندمی تجربه را بیشتری شناختیروان منفی پیامدهای زنان اما ،کنندمی

...(  و روانشناختی) عمومی سالمت که است آن درپی تحقیق این برند،می رنج بیشتر جدایی

 دهد.می قرار ناساییش مورد را طالق از پس زنان
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 وسطح روانی – جسمی سالمت ، اجتماعی – فردی عملکرد بررسی : عنوان طرح پژوهشی

  اصفهان استان بهزيستی پوشش تحت نخاعی آسیب بیماران توانمندی

 

 اداره کل بهزيستی استان اصفهان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                             کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                 علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 اداره کل بهزيستی استان اصفهاندستگا ه مجری: 

 رضا همايیمجری طرح: 

 2922-788827 کدرهگيری:

 

 775(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 775: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 7/1/28تاریخ شروع: 

 82/78/28تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده:

  اساسی و عمیق تأثیرات و باشدمی تروما دنبال به ماندگار عارضه مهمترین نخاعی ضایعه     

 شدن گیرزمین به منجر تواندمی عارضه این از ناشی آسیب. گذاشت خواهد فرد زندگی شیوه بر

 درنهایت و بیمار مراقبت و نگهداری باالی هزینه زندگی، کیفیت آمدن پایین عمر، آخر تا فرد

 فقدان با ارتباط در فرد زندگی شیوه و استقالل روی بر عمیقی طوربه و شود فرد عمر کوتاهی

 فرد، زندگی بر واقعه این سوء اثرات رساندن حداقل به برای. گذارد تاثیر حسی عملکرد و حرکت

 جهت اسبمن و استاندارد توانبخشی خدمات ارائه کند،می زندگی آن در که اجتماعی و خانواده

     . است حیاتی امری نخاعی ضایعه دارای افراد توانبخشی و پزشکی نیازهای کلیه کردن برآورده

  ضروری نخاعی آسیب بیماران توانمندی و عملکرد سطح تعیین و شناخت منظوربدین لذا     

 وارضع از پیشگیری جهت ترسریع چه هر نخاعی ضایعه دارای فرد آن از پس تا رسدمی نظر به

 گیرد. قرار توانبخشی جامع برنامه یک در اجتماع، به زودتر بازگشت و ضایعه
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

  خانه از دختران فرار علل بررسی : عنوان طرح پژوهشی

 

 اداره کل بهزيستی استان اصفهان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                 علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 اداره کل بهزيستی استان اصفهاندستگا ه مجری: 

 االمین روح مريممجری طرح: 

 2922- 788919 کدرهگيری:

 

 715(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 715: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 7/1/28تاریخ شروع: 

 82/78/28تاریخ خاتمه :

 

 مطرح اشکاالت و محاسبات ديوان ررسیب دلیلهب طرح اتمام از پس درصد( :به ميزان پيشرفت )

 گرديد. واريز خزانه حساب به و مسترد مجری از طرح مبلغ ، شده
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده : 

 معضل و اجتماعی هایآسیب کاهش و گشاراه هایحلراه کردن پیدا منظور به تحقیق این     

 این از پیشگیری رایب ریزیبرنامه در بهزیستی سازمان به تا شده طراحی خانه از دختران فرار

  در اصفهان شهر ساله 18 تا 15 دختران بین از ماریآ جامعه مطالعه این در .گردد کمک امر

 یک از استفاده با و گرفت خواهند قرار بررسی مورد که شده انتخاب کنترل و مطالعه گروه دو

 ردمو تحقیق هایفرضیه است شده تشکیل مختلف بخش 8 از که ساخته محقق پرسشنامه

 واهدـخ ورتـص اطالعات تحلیل و تجزیه استنباطی ارـمآ کمک با سپس و گرفته قرار بررسی

 ت.ـرفـگ
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 و گذری زمراک تزريقی معتادين در پرخطر رفتارهای نسبی فراوانی بررسی : عنوان طرح پژوهشی

  اصفهان استان اعتیاد ترك

 

 کل بهزيستی استان اصفهاناداره : دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                 علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 ان اصفهاناداره کل بهزيستی استدستگا ه مجری: 

 پور الواری شادیمجری طرح: 

 2922- 788918 کدرهگيری:

 762(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 762: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 7/1/28تاریخ شروع: 

 82/78/28تاریخ خاتمه :

 

 مطرح اشکاالت و محاسبات ديوان بررسی دلیلهب طرح اتمام از پس درصد( :به ميزان پيشرفت )

 گرديد. واريز خزانه حساب به و مسترد مجری از طرح مبلغ ، شده
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده :

 هاییماریب انتقال ساززمینه شودمی گرفته درنظر بیماری یک خود ازاینکه جدای اعتیاد    

 .یابندمی بیشتری گسترش و شیوع نیز روز به روز که باشدمی هپاتیت و ایدز جمله از مختلفی

 بررسی منظوراین برای و کرد خواهد کمک نهاآ شیوع از پیشگیری به مناسب راهکارهای بررسی

 این در .نمود منتقل نهاآ به را زمهای الآگاهی بتوان تا است ضروری معتادان پرخطر رفتارهای

 پرسشنامه ازطریق و شده وارد تحقیق این در تزریقی اعتیاد سابقه با معتادان کلیه مطالعه

 طریق از و گرفت خواهد قرار بررسی مورد نهاآ دموگرافیک اطالعات و پرخطر رفتارهای استاندارد

 .شد خواهد انجام اطالعات تحلیل و تجزیهT-test و کای مجذور زمونآ
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیخصات مش  

  کودکان افسردگی و والدين پرخاشگری بین رابطه بررسی : عنوان طرح پژوهشی

 

 اداره کل بهزيستی استان اصفهان: دستگاه کارفرما

     بنیادی      توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             نه پژوهش: زمي

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 اداره کل بهزيستی استان اصفهاندستگا ه مجری: 

 االمین روح مريممجری طرح: 

 2922- 788917 کدرهگيری:

 ** 715(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 *: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای               هزينه ای                          *  ل تامين اعتبار:مح

 

 *تاریخ شروع: 

 *تاریخ خاتمه :
 

*درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده :

 مهدهای کودکان بین افسردگی و پرخاشگری بین رابطه بررسی حاضر تحقیق از هدف     

 را داریمعنی رابطه  دو این بین و باشدمی اصفهان استان بهزیستی کل اداره شپوشتحت کودك

 و شد خواهد انتخاب مطالعه مورد جامعه از ایطبقه صورتبه نمونه حجم. شودمی فرض

 بستگی،هم ضریب روش ازطریق و شده اجرا نهاآ بین پرخاشگری و افسردگی هایپرسشنامه

 گردید. خواهد تحلیل نتایج
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

  هایزوج در بخشودگی میزان با خانواده عملکرد بین رابطه بررسی : عنوان طرح پژوهشی

  اصفهان استان بهزيستی کل اداره پوششتحت مشاوره مراکز به کنندهمراجعه

 اداره کل بهزيستی استان اصفهان: دستگاه کارفرما

     بنیادی      توسعه ای                                              ربردی     کا                 نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 اداره کل بهزيستی استان اصفهاندستگا ه مجری: 

 نژاد مواليی میترامجری طرح: 

 2922- 788915 کدرهگيری:

 762(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 762:  ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 7/1/28تاریخ شروع: 

 82/78/28 تاریخ خاتمه :

 

 مطرح اشکاالت و محاسبات ديوان  بررسی دلیلهب طرح اتمام از پس درصد( :به ميزان پيشرفت )

 گرديد . واريز خزانه حساب وبه مسترد مجری از طرح مبلغ ، شده
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده : 

  یا کارآمد عملکرد و شخصیت گیریشکل بستر ترینمهم و اجتماعی نهاد اولین خانواده     

 خانواده عملکرد تبیین حیطه در اًاخیر که مفاهیمی از یکی .است انسانی جامعه اعضای آمدناکار

 به زیاد مراجعات و خانواده مشکالت باالی شیوع به توجه با. است بخشودگی مفهوم شده مطرح

 شناختیروان درون متغیرهای سجش لزوم و طرف ازیک خانواده مشاوره و درمانی خانواده مراکز

 است. شده طراحی مطالعه این دیگر سوی از پدیده این تبیین در
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 بلندمدت و مدتمیان اقامتی سرپايی، درمانی روش سه اثربخشی بررسی : عنوان طرح پژوهشی

  اصفهان شهر مراکز شده ترخیص معتادين بر

 

 اداره کل بهزيستی استان اصفهان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                               کاربردی                     نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                 انسانی   علوم                                    هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 اداره کل بهزيستی استان اصفهاندستگا ه مجری: 

 ابراهیمی حسینمجری طرح: 

 2922- 788821 کدرهگيری:

 75(: ميليون ریالبه ) ب طرحاعتبار مصو

 75:  ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 7/1/28تاریخ شروع: 

 82/78/28 تاریخ خاتمه :

 

-درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده : 

 خانوادگی، و اجتماعی روانی، برآمدهای بر آنها اثربخشی و درمانی روش سه پژوهش این در     

 مراکز از شدگانترخیص کلیه مطالعه، مورد جامعه .گیردمی قرار بررسی مورد جسمانی و قانونی

 آنها ترخیص از ماه سه که باشدمی اصفهان شهر بلندمدت و مدتمیان سرپایی، اقامتی درمانی

 واریانس تحلیل آماری، تحلیل روش و درمان اثربخشی شاخص استفاده مورد ابزار .باشد تهگذش

 باشد.می چندمتغیره
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

  اصفهان شهر کودك مهدهای مربیان روانی نیمرخ بررسی : عنوان طرح پژوهشی

 

 اداره کل بهزيستی استان اصفهان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      طرح:     نوع 

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                 علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 اداره کل بهزيستی استان اصفهاندستگا ه مجری: 

 یصالح مهردادمجری طرح: 

 2922- 788822 کدرهگيری:

 761(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 761:  ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 7/1/28تاریخ شروع: 

 82/78/28 تاریخ خاتمه :

 

 مطرح اشکاالت و محاسبات ديوان  بررسی دلیلهب طرح اتمام از پس درصد( :به پيشرفت ) ميزان

 گرديد. واريز خزانه حساب به و مسترد مجری از طرح مبلغ ، شده
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده : 

 لزوم خانواده، نظام در عمده ساختاری تغییرات و منزل از بیرون در مادران اشتغال ضرورت     

 مهدهای مربیان حساس نقش به علم با .است آورده پیش را کودك هدهایم به کودکان سپردن

 بهزیستی نیز و هاخانواده تا دارد ضرورت انرماد از پس کودکان پرورش و تربیت در کودك

 مطمئن مربیان روانی سالمت و تندرستی از دبستان از پیش پرورش و آموزش متولی عنوانهب

 صورت وسیع درسطح رابطه دراین ایمطالعه تاکنون ددهمی نشان مطالعات پیشینه .باشند

 اصفهان شهر کودك مهدهای مربیان روانی نیمرخ تعیین حاضر طرح اصلی منظور و است نگرفته

 باشد .می
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 در اصلی مراقبین در اضطراب و افسردگی نسبی فراوانی توزيع بررسی : عنوان طرح پژوهشی

 دموگرافیک متغیرهای برخی با آن ارتباط و سازمان پوششتحت مزمن روانی یمارانب منزل

 مراقب و بیمار

 

 اداره کل بهزيستی استان اصفهان: دستگاه کارفرما

     بنیادی      توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             ينه پژوهش: زم

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 اداره کل بهزيستی استان اصفهاندستگا ه مجری: 

 صالحی مهردادمجری طرح: 

 2922- 788822 کدرهگيری:

 762(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 762:  ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              تامين اعتبار:محل 

 

 7/1/28تاریخ شروع: 

 82/78/28 تاریخ خاتمه :

 

-درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده :

 افراد سایر روان وضعیت بر شدت به تواندمی خانواده دریک روانی بیماری با فردی وجود     

 روانی هایزمینه تشدید یا بروز در تنش پر محیط ایجاد با طریق این به و گذاشته تاثیر خانواده

 افراد سایر در شده ایجاد رفتاری و عاطفی هایالعملعکس و باشدمی موثر خانواده افراد سایر در

  منفی تاثیر تواندمی غیرمستقیم و مستقیم صورت به کدام هر که نماید ایجاد را خانواده

  .گردد وی مجدد بستری حتی و بیماری تشدید باعث و گذاشته بیمار روانی وضعیت بر

 تعداد مزمن روانی بیماران اصلی مراقبین بین از آسان گیرینمونه روش به مطالعه این در      

 و افسردگی زونک و بک استاندارد هایپرسشنامه از استفاده با و شده انتخاب نفر 900 حدودا

 هایخانواده روان بهداشت ارتقای برای الزم هایبرنامه تا شده بررسی افراد این در اضطراب

 شود . طراحی منزل در نهاآ اصلی مراقبین و همراهان و مزمن روانی بیماران
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 هیگرو ه شیو به ذهنی مانده عقب مادران سازی آگاه بخشی اثر بررسی : عنوان طرح پژوهشی

  آنها روانی فشار میزان بر

 

 اداره کل بهزيستی استان اصفهان: دستگاه کارفرما

     بنیادی      توسعه ای                                             کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 اداره کل بهزيستی استان اصفهاندستگا ه مجری: 

 جمشیدی منصورهمجری طرح: 

 2922- 788825 کدرهگيری:

 ** 715(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 *:  ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                   هزينه ای                       *  محل تامين اعتبار:

 

 *تاریخ شروع: 

 * تاریخ خاتمه :
 

*درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده : 

 این فرد به منحصر مراقبتی و تکاملی نیازهای دلیل به ذهنی ماندهعقب کودکان والدین     

 این به توجه با و دارند قرار شتریبی روانی فشار تحت کودکان سایر والدین به نسبت کودکان

 سازگاری به منابع و مهارت و آگاهی از گیریبهره با تا دارند احتیاج بیشتری کمک به موضوع

 مادران، نوجوانان و فردریک روانی فشار پرسشنامه کمک با طرح این در .یابند دست بهتری

 شود مشخص تا گرفت خواهند رقرا مطالعه مورد ذهنی ماندهعقب باالی به سال چهارده جوانان

 ؟نه یا گردید خواهد آنها روانی فشار کاهش موجب گروهی شیوه به مادران سازیآگاه  آیا
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

  اصفهان استان نوجوانان بر طالق هایخانواده روانی پیامدهای بررسی : عنوان طرح پژوهشی

 

 ی استان اصفهاناداره کل بهزيست: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                 علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 اداره کل بهزيستی استان اصفهاندستگا ه مجری: 

 جمشیدی منصورهمجری طرح: 

 2922- 788810 کدرهگيری:

 762(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 762:  ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 7/1/28تاریخ شروع: 

 82/78/28 اتمه :تاریخ خ

 

 مطرح واشکاالت محاسبات ديوان بررسی دلیلهب طرح اتمام از پس درصد( :به ميزان پيشرفت )

 .گرديد . واريز خزانه حساب به و مسترد مجری از طرح مبلغ ، شده
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده : 

 ضیهفر سه و باشدمی اصفهان شهر نوجوانان در طالق روانی پیامدهای مورد در تحقیق این     

  نوجوانان بین در پرخاشگری و افسردگی تحقیق هایفرضیه بنابر .گذاردمی آزمون به را

 سالم هایخانواده از ترپایین آنها روانی امنیت و بهداشت سطح و بوده بیشتر طالق هایخانواده

 بررسی به توصیفی آمار و مازلو روانی امنیت پرسشنامه توزیع روش کمک با تحقیق این و است

 پرداخت. خواهد هافرضیه این
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

  بهزيستی سازمان الکترونیکی خدمات زيرساخت سازیپیاده طرح : عنوان طرح پژوهشی

 

 اداره کل بهزيستی استان اصفهان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                 کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

  علوم پايه                علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 اداره کل بهزيستی استان اصفهاندستگا ه مجری: 

 سخويدی شیبانی محمد علیمجری طرح: 

 2922- 788112 کدرهگيری:

 ** 715(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 *:  ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                          *  محل تامين اعتبار:

 

 *تاریخ شروع: 

 * تاریخ خاتمه :
 

*درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده:

  هاسازمان در موجود اطالعاتی هایسیستم سازیرچهیکپا نیازمند الکترونیک خدمات ارائه     

 مداوم و مستمر اصالح و بهبود همچنین و خدمت ارائه فرآیند کامل روند سازیپیاده مراهه به

 مداوم نیاز و یکپارچه هایسیستم ایجاد در مطرح هاینیازمندی به باتوجه.باشدمی آنها

 هایتوانمندی گرفتن نظر در با همچنین و دینبنیا تحوالت حتی و تدریجی تحول به هاسازمان

IT متدولوژی امروزه فرآیندها، بهبود و مدیریت زمینه در BPM ابزار و BPMS معماری کنار در 

  BPM .شوندمی شناخته معماری و تکنولوژی ترینیافته بلوغ عنوانهب (SOA) گراسرویس

 مدیریت و اجرا تعریف، برای یکپارچه روشی ها،سازمان نیاز مورد متعدد الگوهای داشتن اب

 افزارینرم و فنی مباحث گراسرویس معماری و ارائه را هاسازمان کار و کسب فرآیندهای

 کند.می بیان را نیاز مورد سیستم نمودن محقق چگونگی
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

  عامل هایسیستم سازیمجازی طرح اجرای : عنوان طرح پژوهشی

 

 اداره کل بهزيستی استان اصفهان: اه کارفرمادستگ

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

    علوم پزشکی               کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 داره کل بهزيستی استان اصفهانادستگا ه مجری: 

 روحی رحمانمجری طرح: 

 2922- 788826 کدرهگيری:

 ** 715(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 *:  ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                         *   محل تامين اعتبار:

 

 *اریخ شروع: ت

 * تاریخ خاتمه :
 

*درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده :      

       Virtualization توان اجرایمی آن بوسیله که است تکنولوژی سازیمجازی اصطالح به 

 وریبهره باعث که نحوی به باشیم داشته را سرور یک روی بر عامل سیستم چند یا دو همزمان

. باشدمی سیستمی منابع تمامی از بهینه استفاده همچنین و افزارنرم و افزارسخت هایهزینه در

 روی بر دوم فاز در و Data Center در مجازی زیرساخت اجرای با اول فاز در طرح این

 سازیشبیه از توانمی. شودمی افزارسخت خرید از ناشی هایهزینه کاهش باعث هاکالینت

 افزارها استفاده کرد.سخت حداکثری از مختلف هایسسروی برای افزاریسخت
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 و کاربران دسترسی سازیيکپارچه جهت استانی DOMAINطرح  اجرای : عنوان طرح پژوهشی

 منابع اشتراك

 

 اداره کل بهزيستی استان اصفهان: دستگاه کارفرما

     بنیادی      توسعه ای                                                 کاربردی                  نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 اداره کل بهزيستی استان اصفهاندستگا ه مجری: 

 روحی رحمانمجری طرح: 

 2922- 788821 کدرهگيری:

 ** 715(: ميليون ریالبه ) صوب طرحاعتبار م

 *:  ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                         *   محل تامين اعتبار:

 

 *تاریخ شروع: 

 * تاریخ خاتمه :
 

*درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده : 

 هایسیستم روی بر قابلیتی و سرویس دایرکتوری اکتیو مانند شبکه هایسرویس اکثر     

 و قوانین کاربران، نظیر شبکه اجزای مدیریت امکان که است میکروسافت شرکت ویندوزی

 دارند ایلحظه مدیریت به نیاز. دهدمی آن کاربران همچنین و شبکه مدیران به را.. . و هاسیاست

 دایرکتوری اکتیو کردن متمرکز به نیاز استان در هایشبکه نقاط بودن هپراکند به توجه با و

 مدیریت و اعمال نهاآ روی (group policy) قوانین و کرده تعریف را شبکه در موجود یوزرهای

  باال کاربران عامل سیستم که هنگامی دامین بر مبتنی ایشبکه در. گرددمی یکپارچه شبکه

 اکتیو سرور سمت به اطالعات این و کرده وارد را شده تعیین پسورد و نیم یوزر آنها آیدمی

  کاربر ورود اجازه کاربری اطالعات بودن صحیح درصورت و رفته دامین به مربوط دایرکتوری

 داد . خواهد را خود عامل سیستم به
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 کلیه ادارات و مرکزی ستاد یاستان شبکه مونیتورينگ طرح اجرای : عنوان طرح پژوهشی

 هاشهرستان

 

 اداره کل بهزيستی استان اصفهان: دستگاه کارفرما

     بنیادی      توسعه ای                                             کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 اداره کل بهزيستی استان اصفهاندستگا ه مجری: 

 شفیعی مهدیمجری طرح: 

 2922- 788828 کدرهگيری:

 ** 715(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 *:  ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                       *     محل تامين اعتبار:

 

 *تاریخ شروع: 

 * تاریخ خاتمه :
 

*درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده : 

  آوریجمع و تحقیق مانیتورینگ هایروش ابتدا در موضوع اهمیت و نیاز به توجه با     

 اقدام و سرویس هر وضعیت از یعسر بتوان طرح این سازپیاده با که بررسی نیازها پیش .گرددمی

 این اندازیراه با که امکاناتی دیگر و دهیسرویس عدم از جلوگیری جهت مناسب زمان در الزم

 بررسی طرح اجرایی هایروش اولیه، تحقیقات از بعد. شد برخودار کرد استفاده توانمی سرویس

 .گردد سپاری برون یا و انجام سازمان داخل در امکان درصورت که
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان                                        
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 ناشی از فوتی رانندگان اجساد در الکل و گردانروان مواد سطح بررسی: عنوان طرح پژوهشی

 28 سال ماهه دوم شش در اصفهان قانونی پزشکی به ارجاعی رانندگی حادثه

 

 اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان : دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  شاورزی   ک                         فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                 علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهاندستگا ه مجری: 

 بغوری کامرانمجری طرح: 

 2279- 780768 کدرهگيری:

 

 18(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 18: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 82/59/28تاریخ شروع: 

 82/52/28 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

  چکيده:

 بیماری، این برای مختلف درمانی هایروش معرفی و جوامع در اعتیاد روزافزون گسترش     

 صعودی سیر به توجه با است. گرفته قرار بشری جوامع فراروی جدیدی مشکالت و مسائل

 بررسی با رانندگان و موتورسواران تصادفات آمار افزایش و جامعه در روانگران مواد و الکل مصرف

 آورد. بدست اطالعاتی آنان احتمالی مصرف میزان درخصوص توانمی اخیر قیقحت و

 و ادرار و خون و چشم هدر زجاجی الکل و مواد میزان گیریزهااند با مراجعه با تحقیق این در     

 منظوربه. گردید خواهد آماری و آنالیز آوریها جمعداده رانندگان فوت شده، اجساد احشاء

 متوفی، جانبازان دموگرافیک متغیرهای و فوت تا شدن مجروح زمانی فاصله و مرگ علل توصیف

 .گردید خواهد استفاده فراوانی جداول از

 تست همچون آماری مختلف هایتست از متغیر برحسب ها،دهدا تحلیلی استنباط منظوربه    

 تست و.  P 05 از کمتر/  p نظر از آزمون پیرسون، همبستگی t واریانس آنالیز تست مستقل،

 شد. خواهد استفاده کای مجذور
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 ارجاعی به الهس 15-85 اجساد در کرونر عروق اسکلروز آترو بررسی: عنوان طرح پژوهشی

 28 سال در اصفهان قانونی پزشکی

 

 اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهاندستگا ه مجری: 

 نیک نژاد مريممجری طرح: 

 2279- 780709 کدرهگيری:

 

 171(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 171: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                                 هزينه ای             محل تامين اعتبار:

 

 82/9/28تاریخ شروع: 

 82/2/29 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  

 
 

 



139 

 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده:

 مرگ به منجر هرساله که است عروقی و قلبی هایبیماری ترینشایع ملهجاز ترواسکلروز     

 پزشکی وظایف بارزترین و تریناساسی از یکی مرگ بررسی. دشومی دنیا سراسر در بسیاری

  کالبدگشایی مرگ، علت قطعی تشخیص هایراه از یکی. است قضایی دستگاه در قانونی

  ومشخصات کرونر عروق و قلب شناسیآسیب نتایج تعیین منظور به مطالعه این. باشدمی

 .شد انجام اصفهان قانونی زشکیپ کل اداره تشریح تاالر به ارجاعی اجساد گرافیک دمو

  که متوفیان هایپرونده کلیه. است نگرگذشته و مقطعی تحلیلی، – توصیفی مطالعه این    

 سالن در مرگ علت تعیین جهت 1931 ماه اسفند پایان الی 1931 ماه فروردین زمانی فاصله در

 و گرفت خواهد قرار ررسیب مورد اند،شده کالبدگشایی اصفهان قانونی پزشکی کل اداره تشریح

 هایپرونده کل از شوندمی خارج مطالعه از ندارند قلب شناسیآسیب گزارش که هاییپرونده

 اطالعات شامل که ایپرسشنامه در اطالعات و انتخاب نظر مورد هایپرونده فوت علت تعیین

 وزن) قلب شناسیآسیب نتیجه و( فردی سوابق تروما، اخیر سابقه بیماری، سوابق) دموگرافیک

 تعیین فوت علت و( چپ و راست بطن و کرونر عروق پریکارد، وضعیت ها،دریچه وضعیت قلب،

 تحلیل و تجزیه مورد SPSS 19آماری افزارنرم از استفاده با هاداده. گردید خواهد تکمیل اندشده

 گرفت. خواهد قرار
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

جنسی  تجاوز زن قربانیان در زمايشگاهیآ و بالینی هایهيافت بررسی: عنوان طرح پژوهشی

 اصفهان در قانونی پزشکی مرکز به کنندهمراجعه

 

 اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان: دستگاه کارفرما

     دیبنیا     توسعه ای                                             کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                 علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهاندستگا ه مجری: 

 منتظری گیتامجری طرح: 

 2279- 780561 کدرهگيری:

 

 11(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 11: (ميليون ریال)به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 82/8/28تاریخ شروع: 

 82/8/29 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده:

. بودند مطلقه ای مجرد و سال 15-15 سن در موارد بیشتر شده بررسی مورد 110 در     

 مواد مصرف سابقه. بودند کرده مراجعه حادثه اول روز سه حدود و راهنمایی حدود در تحصیالت

 موارد %9 در. داشتند ذهنی معلولیت روانی، بیماری سابقه %5 و بود مثبت موارد %10 در الکل و

 پرده جدید پارگی %10 ،%50 این از که بودند باکره %50 بود، شده استفاده حادثه طی کاندوم از

 . است نشده مشاهده واژن ناحیه در آثاری موردی هیچ در غیرباکره موارد در. داشتند بکارت

 و مثبت موارد %10 در واژینال هایسوآپ. اندداشته جراحت آثار مقعد معاینه در موارد 15%

. شده ارشگز مثبت موارد %10 در بدن پوست هاینمونه و مثبت موارد %5 در مقعد هایسوآپ

 اند.شده گزارش مثبت موارد %85 در البسه
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 از درمانی  سقط متقاضی باردار مادران موارد در بارداری سرانجام بررسی: عنوان طرح پژوهشی

 اندبوده سقط قانونی شرايط فاقد که 7928 سال آذر

 

 اصفهان اداره کل پزشکی قانونی استان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                             کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                 علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهاندستگا ه مجری: 

 نیا اسالمی احسانری طرح: مج

 2279- 780559 کدرهگيری:

 

 15(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 15: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 81/7/28تاریخ شروع: 

 81/7/29 تمه :تاریخ خا

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده:

  باردار مادران مرگ و معلول نوزادان تولد از پیشگیری برای عاملی جنین سقط قانونی مجوز     

 هایمرگ و عوارض و غیرقانونی هایسقط از پیشگیری جهت موثری راهکار همچنین باشد،می

  مراجعه جنین سقط مجوز دریافت برای قانونی شکیپز به که افرادی. است آن از حاصل

  شوند،می فوق گواهی اخذ به موفق باشند داشته را الزم شرط چهار که درصورتی نمایندمی

 بسیاری در .کنندنمی دریافت قانونی سقط گواهی باشند نداشته را فوق شرایط که درصورتی اما

 جنینی هایناهنجاری لیست در که دارند دوجو حیاتی با مغایر جنینی هایبیماری موارد از

 قابلیت جنین اینکه یا و است نشده گنجانده کشور قانونی پزشکی سازمان توسط شده تنظیم

  است گرفته قرار تجاوز مورد مادر یا ،دارد پی در را مادر حرج جنین این تولد اما دارد حیات

 قادر خانوادگی اجتماعی، اقتصادی، دالیل به یا است گذشته چهارماهگی از جنین سن اینکه یا

 ....  و بیافتد خطر به مادر روانی سالمت آینده در دارد امکان اینکه یا نیست بارداری ادامه به

  آنها اغلب و نمایند دریافت جنین سقط مجوز قانونی پزشکی مرکز از توانندنمی مادران لذا و

 مادر مرگ مواردی در و عفونی سقط که دنماینمی جنین سقط به اقدام غیرقانونی هایروش به

 است مادر حرج موجبات که است شده الخلقهناقص نوزاد تولد به منجر یا و است داشته درپی را

  است، نموده متحمل خانواده به را زیادی معنوی و مالی هزینه و

 برای ار زمینه مادران این جنین سرنوشت بررسی با که شدیم آن بر مطالعه این در لذا     

 و تکمیل به تا نمائیم فراهم قانونی پزشکان و حقوقی کارشناسان از متبحر کارگروهی تشکیل

 را هاهزینه کاهش یا و جسمی روانی، عوارض حداقل تا بپردازیم جنین سقط قانون تصحیح

 باشیم. غیرقانونی هایسقط شاهد کمتر و باشیم داشته
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

اجساد  در سال 1 زير کودکان در متادون با مسمومیت موارد بررسی :عنوان طرح پژوهشی

 27 سال پايان تا 21  سال ابتدای از اصفهان قانونی پزشکی به ارجاعی

 

 اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     سعه ای              تو                                کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

  علوم پايه                  علوم انسانی                                     هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهاندستگا ه مجری: 

 آقابابائی علی محمدمجری طرح: 

 2279- 789222 کدرهگيری:

 

 02 (:ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 02: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 82/8/28تاریخ شروع: 

 82/2/28تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده :

 بیماری، این برای مختلف درمانی هایروش معرفی و جوامع در یاداعت روزافزون گسترش با     

 درمانی، هایراه این از یکی. است گرفته قرار بشری جوامع فراروی جدیدی مشکالت و مسائل

 عنوان به است سالی چند نیز ما کشور در که است( MMT) متادون با نگهدارنده روش

  این کاربرد موازات به. است اجرا درحال و معرفی اعتیاد داروئی درمان اصلی استراتژی

 که کنندمی خودنمایی نیز مشکالتی و عوارض دیگری، درمان و دارو هر مانند و درمانی روش

  دارو این جدید کاربردهای. است متادون با( Overdose) مسمومیت عوارض این از یکی

  افزایش سبب و شده علت این بر مزید نیز هابدخیمی در درد کنترل ازجمله دیگر موارد در

  در پذیرآسیب بسیار هایگروه ازجمله. است شده ایران جامعه در متادون با مسمومیت موارد

 ،(Tolerance) تحمل مکانیسم وجود عدم و کم وزن به توجه با که هستند کودکان زمینه، این

 از مواردی و است دزیا آنها در پائین مقادیر با حتی متادون مصرف اثر در میر و مرگ احتمال

  ارجاع اصفهان قانونی پزشکی به که متادون تصادفی ظاهراً مصرف دنبال به کودکان مرگ

 بررسی با و است تحلیلی – توصیفی نگر، گذشته مطالعه این. است مطلب این مؤید نیز اندشده

 متادون با مسمومیت تشخیص با سال 5 زیر متوفی کودکان قضایی و قانونی پزشکی هایپرونده

 پرسش ازطریق تکمیلی اطالعات اخذ و مربوطه هایپرسشنامه تکمیل و آن مسمومیت نحوه و

 گردد .می آوریجمع الزم متغیرهای کلیه 31 سال پایان تا 87 سال از والدین از تلفنی
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 به  ارجاعی شیمیايی جانبازان اجساد در فوت به منجر علل بررسی: عنوان طرح پژوهشی

 7928 تا 7925 سال از اصفهان پزشکی قانونی

 

 اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            ی  فنی مهندس           زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                     اصفهان استان:                                        محل اجرای طرح: 

 اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهاندستگا ه مجری: 

 نژاد ايزدی مسعودمجری طرح: 

 2279- 789215 کدرهگيری:

 

 18(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 18: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                ای                        هزينه       محل تامين اعتبار:

 

 7/0/28تاریخ شروع: 

 7/75/28 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

  چکيده :

 از کمی بسیار سهم میر، و مرگ اطالعات نبودن دسترس در دلیل به ما، کشور در متاسفانه     

 به نیز جانبازان روی بر شده انجام مطالعات اغلب. دارد اختصاص مرگ سیبرر به تحقیقات

 کشورمان در جانبازان کثیر تعداد به توجه با. است داشته اختصاص آنان سالمتی سطح بررسی

 و مرگ مطالعات انجام برای. شودمی احساس بیشتر جانبازان، مرگ الگوی بررسی انجام ضرورت

. باشند مشخص کامالً است، افتاده اتفاق آن در هامرگ که عیتیجم پایه هایداده باید میر

 اساس، این بر.  نیست دسترس در کامل و دقیق صورتبه کشور کل جانبازان هایداده متاسفانه

 دموگرافیک ساختار با) کشور عمومی جمعیت مشابه نتایج با را جانبازان مرگ الگوی تواننمی

 ها بیماری نخست، رتبه در جانبازان مرگ علت ترینشایع اضرح مطالعه در. کرد مقایسه( مشابه

 به پاسخگویی تحقیق این اهداف از یکی. شد خواهد گزارش تصادفات و حوادث بعد درجه در و

 نگر گذشته صورت به مطالعه ینا چیست؟ جانبازان در مرگ علل کلی الگوی که است سؤال این

 اجساد و بودند نموده فوت 1931 که متوفی جانبازان دموار تمامی بین از منظور،بدین. شد انجام

 بازخوانی مورد متوفیان هایپرونده به مراجعه با بود شده ارجاع اصفهان قانونی پزشکی به آنها

 روانپزشکی و طبی سابقه و جانبازی به مربوط هایداده دموگرافیک، هایداده و گرفت قرار

 فوت، علل آزمایشات، دارو، مصرف سابقه استان، د،فرزن تعداد تاهل، وضعیت جنس، سن، شامل)

 مرگ علت و فوت تا شدن مجروح زمانی فوت،فاصله مکان ،(شهادت) جنگ با مرتبط فوت علل

.  گردید خواهد انجامآنها  از استفاده با آماری آنالیز ها،داده آوریجمع از پس شودمی استخراج

 متغیرهای و فوت تا شدن مجروح زمانی اصلهف و مرگ افزار نرم SPSS علل توصیف منظور به

 تحلیلی استنباط منظور به. گردید خواهد استفاده فراوانی جداول از متوفی، جانبازان دموگرافیک

 t واریانس آنالیز تست مستقل، تست همچون آماری مختلف هایتست از متغیر برحسب ها،داده

 شد. خواهد استفاده کای مجذور تست و . P 05 از کمتر/  p نظر از آزمون پیرسون، همبستگی
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

پزشکی  به ارجاعی اصفهان مرکزی زندان زندانیان مرگ علل بررسی: عنوان طرح پژوهشی

 7927 سال پايان تا 7922 سال ابتدای از اصفهان قانونی

 

 اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                             کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهاندستگا ه مجری: 

 پور فغانی علیرضامجری طرح: 

 2279- 789282 گيری:کدره

 

 11(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 15: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 80/0/28تاریخ شروع: 

 80/2/28 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به )ميزان پيشرفت   
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده:

 زمینه در چه را زندانیان از بیشتر مراقبت ضرورت خانواده گرم محیط از دوری و افسردگی      

 خانواده طرف از سئواالتی شدن مطرح به توجه با. دهدمی نشان جسمی یا روانی بهداشت

  اتهام مورد موجب تواندیم زندانیان مرگ اینکه به نظر و زندان در آنها مرگ از بعد زندانیان

 و مرگ دقیق علت بررسی جهت. گرددمی زندان مسئولین غیرمستقیم یا مستقیم گرفتن قرار

  مطالعه این در زندان مسئولین و زندانیان از اتهام رفع و متوفیان خانواده سئواالت به جواب

 اصفهان مرکزی انزند 31 تا 88 هایسال در زندانیان در فوت علت بررسی با تا شدیم برآن

 و زندانبانان زندانیان، به مشاوره و آموزش برای تردقیق ریزیبرنامه به بیشتری کمک بتوانیم

 بنماییم . زندانیان میر و مرگ موارد از پیشگیری راهکاری
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

  ناشی جرح و بضر بروز میزان  در اولیه ناسازگار هایوارهطرح نقش: عنوان طرح پژوهشی

 آخر ماهه سه طی در اصفهان قانونی  پزشکی به کنندهمراجعه زنان بین در خانگی خشونت از

  7928 سال

 

 اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان: دستگاه کارفرما

     بنیادی       توسعه ای                                            کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                         محل اجرای طرح:

 اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهاندستگا ه مجری: 

 نظیفی رضا حمیدمجری طرح: 

 2279- 780556 کدرهگيری:

 

 15(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 11: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 86/8/28تاریخ شروع: 

 86/2/28 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده:

 لهأمس این نیز ایران در و است جهان طحس در هاخانواده معضالت از یکی خانوادگی خشونت     

 نتیجه در و خانوادگی گسیختگی هم از ساززمینه تواندمی که است مشکالتی از یکی عنوان به

 . گردد جامعه سطح در جنایت و جرم و اجتماعی ناهنجار هایپدیده از بسیاری بروز

 و هاناباروری جسمانی، مشکالت از بسیاری ایجاد در فیزیکی نوع از بخصوص خانوادگی خشونت

 هزینه افزایش نظیر اجتماعی منفی عواقب همچنین. کندمی ایفا مهمی نقش روحی هایناراحتی

 کاهش خشونت، از ناشی روانی و جسمی هایبیماری به زن ابتال دلیل به بهداشتی هایمراقبت

 از غیره و وسپیگریر زنان، بین در همسر به خیانت افزایش نیز و زنان کار نیروی و وریبهره

 اینکه به توجه با بنابراین. باشدمی بهداشتی و اجتماعی فرهنگی، معضل این دیگر پیامدهای

 در که عواملی از یکی و است متالشی خانواده از ناشی جامعه سطح در جرایم از بسیاری ریشه

 خشونت هاینک به نظر با نیز و است خانوادگی خشونت دارد نقش هاخانواده کردن متالشی

  و باشد داشته نامناسب فردی میان متقابل ارتباط و تعامالت در ریشه تواندمی خانوادگی

 .است اولیه ناسازگار هایوارهطرح تاثیرتحت نیز نادرست متقابل ارتباط ازطرفی

 در آن تاثیر و جسمانی دیده آزار زنان در هاوارهطرح این بررسی پژوهش این از ما هدف لذا      

  مهم اهداف از یکی که آنجا از. است خانوادگی خشونت بروز در همسرانشان متقابل رفتار

 این نقش نمودن مشخص با تواند می پژوهش این .باشدمی جرم وقوع از پیشگیری قضائیه قوه

 یک که معضل این از توجهی قابل میزان به آنها سازیبهینه و خانوادگی خشونت در هاوارهطرح

 حفظ با و نماید ممانعت هاخانواده فروپاشی از و نموده جلوگیری است اجتماعی اییزیربن جرم

 . کند پیشگیری جامعه سطح در جرم وقوع از است اجتماع کوچک واحد که خانواده نظام
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 و آنها بین العملعکس و عمل و زوجین بین متقابل روابط بر تاکید با پژوهش این همچنین     

  نامناسب صورت به آنرا که متقابل روابط این کیفیت بر اولیه ناسازگار هایوارهطرح تاثیر

 در سعی شود می خانوادگی خشونت نتیجه در و تعارض و کشمکش ایجاد باعث و آورددرمی

 شخص جانب از اغلب و طرفهیک امری را خانوادگی خشونت که قانونی روانپزشکی دیدگاه تغییر

 دارد . داندمی دهنده آزار
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 طرح پژوهشیمشخصات 

 قانونی پزشکان توسط  هاکبودی زمان حدوث تخمین صحت میزان بررسی: عنوان طرح پژوهشی

  اصفهان در استان قانونی پزشکی کل اداره شده به ارجاع ترافیکی حوادث مصدومین در

  7928 سال آخر ماهه شش

 ان اصفهاناداره کل پزشکی قانونی است: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                 علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهاندستگا ه مجری: 

 قدوسی آرشمجری طرح: 

 2279- 780529 کدرهگيری:

 

 15(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 15: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 85/9/28تاریخ شروع: 

 85/2/29 :تاریخ خاتمه 

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده :   

 مصدومین در هاکبودی جذب از ناشی عمر عبارتی به یا و( حدوث زمان) شده طی زمان     

 و باشدمی مهم بسیار قانونی پزشکی به ارجاعی موارد سایر و رانندگی تصادفات و نزاع از ناشی

 تعیین را آنها حدوث زمان ضایعات ظاهر بررسی با فقط نیقانو پزشکان متعدد موارد در روزانه

 قانونی پزشکان لیکن دارند. نقش ضایعات ظاهری تغییر در متعددی عوامل چند هر. نمایندمی

 . نمایند تعیین را ضایعات حدوث از شده طی زمان بتوانند باید

 بصری ارزیابی با اهکبودی حدوث از شده طی زمان تعیین تحقیق عبارت است از: اهداف    

    . هاکبودی از گذشته زمان از پزشکی هایگروه ارزیابی مقایسه و پزشکی هایگروه توسط

 پرسشنامه اطالعات آماری تحلیل و تجزیه سپس و پرسشنامه تهیه و نگرآینده صورت تحقیق به

 گیرد.می صورت
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 ایـهدهـپرون در ارشناسیـک اظهارنظر در رـتغیی داليل و زانـمی بررسی :عنوان طرح پژوهشی

 درسال اصفهان قانونی پزشکی کل اداره کمیسیون به معاينات واحد از ارجاعیاعتراضی    

7928 

 

 اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهاندستگا ه مجری: 

 امشاسهند سپیدهمجری طرح: 

 2279- 789212 کدرهگيری:

 

 15(: ميليون ریال به) اعتبار مصوب طرح

 11: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 9/8/28تاریخ شروع: 

 9/2/28 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده :

 است مختلفی موارد شامل موضوعی ازلحاظ قانونی پزشکی کمیسیون به ارجاعی ایهپرونده     

 .غیره و روانپزشکی تخصصی معاینات فوت، علت تعیین پزشکی، قصور بررسی ازجمله

 شودمی قانونی پزشکی معاینات بخش از صادره نظریات به که است اعتراضاتی موارد این از یکی

  از بسیاری. شودمی ارجاع به کمیسیون تردقیق ررسیب جهت قضایی مقام صالحدید با و

  در که است پیشگیری قابل معاینات بخش در حوصله و دقت با رسیدگی درصورت موارد این

 پیشگیری قابل درموارد و بررسی ارجاع دالیل و تعداد ازنظر هاپرونده که شده سعی طرح این

 شود. ارایه الزم راهکارهای
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 طرح پژوهشی مشخصات

 از کادرعمل  اطاق در جلدی سوختگی دچار بیماران شکايت موارد بررسی: عنوان طرح پژوهشی

  27تا پايان  21  سال از اصفهان پزشکی نظام به ارجاعی درمانی 

 

 اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                             کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  ی  علوم انسان                                    هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهاندستگا ه مجری: 

 مقدم باقری احمدمجری طرح: 

 2279- 789666 کدرهگيری:

 

 11(: ميليون ریالبه ) مصوب طرحاعتبار 

 11: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 01/4/28 تاریخ شروع: 

 01/01/30 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده:

 عمل حین جلدی هایسوختگی. است عمل اطاق در بیماران ایمنی مهم موضوعات از یکی     

 به توجه با و است شده درمانی کادر از عدیده شکایات موجب که است مواردی از عمل اطاق در

 پرونده تشکیل موجب همواره آن بعدی مشکالت و عوارض و بیمار برای آن بودن انتظار غیرقابل

 اندکرده عنوان کوتر دستگاه خرابی را آن عامل که تصور این علیرغم. شودمی نتظامیا و قضایی

 موجب که شودمی عمل حین در سوختگی موجب هم دیگری هایعلت که شده مشاهده اخیراً

 . کرد ارائه آن از پیشگیری و جلوگیری برای راهکارهایی آن علل و موارد بررسی با شد

 87 سال از اصفهان پزشکی نظام انتظامی هایهیئت پرونده دوازده ررسیب با مطالعه این در     

 قرار بررسی مورد و استخراج موردنظر اطالعات کلیه شده تعریف متغیرهای براساس و 31 تا

 سوختگی و بود تنه و کمر نواحی در هاسوختگی بیشتر شده استخراج اطالعات بررسی در. گرفت

 از ناشی موارد بقیه و کوتر با سوختگی به مربوط موارد از نیمی دودح و بود 9 درجه نوع از اکثراً

 جراحی عمل از ناشی فشاری هایزخم هم تعدادی و اکسیژنه آب بتادین، با شیمیایی سوختگی

 از فنی هایمراقبت بر عالوه که رسیدیم نتیجه بدین شده انجام هایبررسی با. بود طوالنی

 تماس از جلوگیری و ضدعفونی مواد بودن استاندارد به جهتو عمل، اطاق در پزشکی تجهیزات

 شود. توجه باید عمل اطاق در که است مهمی موضوعات از پوست با مواد طوالنی
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

  ساق شکستگی آسیبديدگان دچار در زندگی کیفیت بررسی: عنوان طرح پژوهشی

 7929 سال اول ماهه شش طی قانونی اصفهان پزشکی به کنندهمراجعه

 

 اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                             کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                     کشاورزی                         فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                 علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهاندستگا ه مجری: 

 مردانی فردينمجری طرح: 

 2279- 789669 کدرهگيری:

 

 11(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 11: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 7/9/28تاریخ شروع: 

 82/2/28 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده :

 ساق هایشکستگی رانندگی، تصادفات در ویژه به کـتروماتی هایآسیب ترینشایع از یکی       

 و کشور قانونی پزشکی سازمان هایدستورالعمل از اعم موجود هایدستورالعمل براساس. است

 ضایعات، بهبود از پس دیدهآسیب فرد گاهی، آمریکا، پزشکان انجمن عضوی نقص راهنمای

 که افرادی موارد، از بسیاری در اما. گیردمی تعلق ارش آن، بابت و شده عضوی نقص مشمول

 به هرگز ند،شومی داده تشخیص عضوی نقص فاقد و کامل یافته بهبود موجود معیارهای طبق

 شغلی ازنظر اًخصوص هاییمحدودیت با است ممکن و نرسیده خود پیشین زندگی کیفی سطح

 در وضعیتی چنین بروز هایویژگی و خطر عوامل شد خواهد سعی تحقیق این در. گردند روبرو

 این آینده در تا شود داده قرار کارشناسان و متخصصین فراروی راهی و بررسی دیدگانآسیب

 گیرد. قرار توجه مورد خسارت تعیین در نیز طشرای
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 زشکیپ کمیسیون ارجاعی به نوزادان در بازويی شبکه فلج موارد بررسی :عنوان طرح پژوهشی

28 سال پايان تا 25 سال ابتدای از پزشکی اصفهان نظام و قانونی  

 

 ان اصفهاناداره کل پزشکی قانونی است: دستگاه کارفرما

     بنیادی       توسعه ای                                           کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهاندستگا ه مجری: 

 سلیمانپور علیمجری طرح: 

 2279- 789229 کدرهگيری:

 

 02(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 02: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 81/9/28تاریخ شروع: 

 81/2/28 مه :تاریخ خات

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده :    

 اعصاب ضایعات ترینپیچیده از یکی( زایمان حین در) زایمان دنبال به براکیال شبکه فلج      

 کرده پیدا کامل بهبود عارضه این اوقات اکثر در. افتدمی اتفاق زایمان درحین که است محیطی

 دستبه را کافی عملکرد و نکرده پیدا برگشت کمی تعداد و ماندمی یباق خفیفی درجات با یا و

  مهمی و توجه قابل مطالب. گردد اقدام آنها بهبودی برای تالش حداکثر با باید که آوردنمی

 اغلب، و داشته وجود عارضه این اتیولوژیک عوامل درمورد قانونی و پزشکی مسائل با درارتباط

 سوابق به مراجعه با تحقیق این در. شناسندمی عارضه این مسئول ار زایمان و زنان متخصصین

 اصفهان پزشکی نظام و قانونی پزشکی کمیسیون به ارجاعی درمانی کادر از شکایت هایپرونده

 کامل طوربه بازویی فلج با نوزادان به مربوط اطالعات 31 سال پایان تا 80 سال ابتدای از

 استخراج بازویی فلج با نوزادان به مربوط اطالعات ها،پرونده این ازبین و شودمی آوریجمع

 نظام و قانونی پزشکی در هاپرونده این سوابق به اطالعات تکمیل و بررسی جهت. شودمی

 آنها قضایی پرونده امکان درصورت تکمیلی اطالعات به نیاز درصورت و نموده مراجعه پزشکی

 گیرد .می قرار تکمیلی بررسی مورد و شده درخواست
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 کمیسیون پزشکی در شده محکوم پزشکی قصور هایپرونده بررسی: عنوان طرح پژوهشی

 22 سال از مدنی مسئولیت گربیمه هایشرکت غرامت  پرداخت نحوه نظر از اصفهان قانونی

 25 لغايت

 

 اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                        هنر                                  

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهاندستگا ه مجری: 

 مقدم کشاورزی بهجتمجری طرح: 

 2279- 789222 کدرهگيری:

 

 11(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 15: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 75/0/28تاریخ شروع: 

 75/2/28 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده:

 پزشکی، دانش پیچیدگی دلیلهب این و است اجتناب غیرقابل پزشکی در خطا بروز     

 پرداخت فلسفه. است غیره و بالینی هایپیشگویی قطعیت عدم و گیریتصمیم زمان محدودیت

 ازطریق حداقل است الزم است بوده پیشگیری قابل داده رخ صدمه اگر که است این غرامت

  که هستیم پزشکان بعضی برای مشکالتی شاهد موارد بعضی در. شود جبران غرامت پرداخت

 هزینه بعدها اندنتوانسته شده انجام قصور زمان در ایحرفه مسئولیت بیمه بودن دارا وجود با

 پرداخت میزان و نحوه ررسیب با تا شدیم آن بر لذا. نمایند دریافت بیمه از را شده ایجاد خسارت

 قوانین احتمالی هایچالش و نواقص از آگاهی با درمان کادر به ایبیمه هایشرکت توسط غرامت

 را زمینه پزشکی -ایبیمه -حقوقی کارشناسان از متبحر کارگروهی تشکیل با بتوانیم ایبیمه

 نمائیم . فراهم مسئولیت بیمه قوانین تصحیح و تکمیل برای
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 رکزم به ارسالی اجساد کلیه در بدخیم و خیمخوش ضايعات بررسی: : طرحعنوان طرح پژوهشی

اصفهان استان قانونی پزشکی  

 

 اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان: دستگاه کارفرما

     بنیادی      توسعه ای                                            کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 ايه      علوم پ             علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهاندستگا ه مجری: 

 قشالقی فرزادمجری طرح: 

 2279- 780802 کدرهگيری:

 

 15(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 11: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 82/9/28تاریخ شروع: 

 82/2/28 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده :

. است پزشکی در کیفیت بررسی برای استاندارد کرایتریای یک پسیاتو هاینمونه بررسی     

  به قادر که افرادی و پژوهشگران برای هاداده وردنآ فراهم برای مرگ از پس مطالعات

 بود خواهند قادر پزشکان طریقبدین .(1) است الزم هستند آینده در پزشکی گیریتصمیم

 تغییرات و درمانی مختلف هایاستراتژی کارایی و ینندبب را افراد در ناپیدا ضایعات واقعی حقیقت

 بافتی هاینمونه در باید را خاص ضایعات(. 1) ببینند زندگی سبک و سن اثر در انسان بدن در را

 بافتی در را نقایص تمام. کرد جستجو دهندمی قرار ثیرأت تحت را هاانسان سالمت که موردنظر

 . داد نسبت نهاآ افراد محیط و افراد وژیپاتوفیزیول به توانمی کلیه مانند

 هاینمونه تا شودمی فراهم پژوهشگران برای ویژه شانس یک مرگ از پس نالیزآ ازطریق     

  اتوپسی هاینمونه(. 9) کرد بررسی دید زنده هایانسان در تواننمی که را کلیه مختلف

 انالیتیک رویکرد یک کردن مفراه برای مورتم پست توکسیکولوژی بررسی به کمک سترسد در

 شودمی درمان و شناخته اکثرا مسن افراد در کلیه سرطان(. 4) کندمی انالیز برای انعطاف قابل

  در کلیه کانسرهای شمار. است افزایش حال در هنوز کلیه سرطان میر و مرگ حال این با

 مختلف جغرافیایی ناطقم در ضایعات مورتالیتی و بروز(. 5) است افزایش حال در اخیر دهه دو

 . است شده مطرح نیز کلیه کانسر برای مذکر جنس برتری عالوههب(. 5) دارد فرق

 در کانسر هفتمین شیوع نظر از است کلیه بدخیمی نوع ترینشایع که کارسینوما سل رنال     

 و خیمخوش ضایعات شیوع و هاویژگی مورد در ایداده هیچ تاکنون(. 7) است دنیا سراسر

 منجر خیم خوش ضایعات بویژه کلیه ضایعات اکثر که آنجا از. نیست ما جمعیت در کلیه بدخیم

 بررسی مطالعه این از هدف بنابراین. ماندمی ناشناخته حضورشان شوندنمی وخیم نتایج به

 اصفهان استان قانونی پزشکی سازمان در پیگیری سال ده در کلیه بدخیم و خیمخوش ضایعات

 . است
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     .است پزشکی در کیفیت بررسی برای استاندارد کرایتریای یک اتوپسی های نمونه بررسی     

  به قادر که افرادی و پژوهشگران برای هاداده وردنآ فراهم برای مرگ از پسمطالعات 

 بود خواهند قادر پزشکان طریقبدین .(1) است الزم هستند یندهآ در پزشکی گیریتصمیم

 تغییرات و درمانی مختلف هایاستراتژی کارایی و ببینند را افراد در ناپیدا ضایعات واقعی حقیقت

 بافتی هاینمونه در باید را خاص ضایعات(. 1) ببینند زندگی سبک و سن اثر در انسان بدن در را

 چیست. دهندمی قرار ثیرأت تحت را هاانسان سالمت که نظر مورد
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 اداره کل تعاون، کار و اموراجتماعی استان اصفهان                 
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طرح پژوهشیمشخصات   

کار از ناشی حوادث از پیشگیری در مجازی آموزش تاثیر : عنوان طرح پژوهشی  

 

 اصفهان استان اجتماعی رفاه و کار ، تعاون کل اداره: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              اربردی     ک                 نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                 علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهان شهر:                                  اصفهان    استان:                                        محل اجرای طرح: 

 شرکت سالمت زيست لیانادستگا ه مجری: 

  حبیب اله مقصودیمجری طرح: 

 2929-789200 کدرهگيری:

 122.1(: ميليون ریالبه ) ر مصوب طرحاعتبا

 122.1: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 7/7/29تاریخ شروع: 

 97/0/29 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 چکيده:

 وفور ضریب) طرف ازیک اخیر هایسال در استان صنایع در کار از ناشی حوادث فراوانی     

 تنها) دیگر ازطرف( حوادث شدت ضریب) مانده جا به مالی و جانی صدمات و( حوادث

  کار از ناشی حوادث اثر بر را خود جان استان، این عزیز کارگران از نفر 73 ،1931درسال

 و علل یافتن راستای در جامعی میدانی تحقیق و کنکاو به پرداختن ضرورت ،(اندداده ازدست

 اصفهان اینکه به توجه با .است نموده چندان دو را اجتماعی جدی چالش این وقوع عوامل

 نیروی از صیانت و حفظ باشدمی شده بیمه نفر میلیون یک قریب با صنعتی استان بزرگترین

 کل اداره حاکمیتی وظایف ترینمهم از یکی باشندمی کشور ملی ایهسرمایه همانا که انسانی

 از استفاده با تا گرددمی سعی تحقیقاتی طرح این در لذا ،میباشد اجتماعی رفاه و کار تعاون

 دانشگاه و اصفهان دانشگاه) دانشگاهی مجرب اساتید اًخصوص استان، در موجود هایپتانسیل

 در بهداشتی و ایمنی کاربردی هایآموزش فقدان از ناشی هاچالش ترینمهم( اصفهان صنعتی

  مجازی آموزش صورتهب و الکترونیکی هایدرس طرح صورتهب و آوریجمع مختلف صنایع

 صورتهب و شناسایی موجود هایءخال پژوهش این از سپس .گیرد قرار هدف جامعه دراختیار

 کارگران تخصصی و عمومی هایهدور و اماستخد بدو ایمنی هایآموزش کار دستور در گسترده

 گرفت. خواهد قرار

 

 

 

 

 

 



171 

 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تبليغات اسالمی استان اصفهانسازمان                                         
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طرح پژوهشیمشخصات   

 فضای در شده هئارا محتوای از آموزاندانش تاثیرپذيری میزان بررسی : عنوان طرح پژوهشی

 مجازی

 

 اداره کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان : دستگاه کارفرما

     بنیادی      توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 صفهاناشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 اداره کل تبلیغات اسالمی استان اصفهاندستگا ه مجری: 

 الدانی کفعمی ابراهیممجری طرح: 

 2585-781505 کدرهگيری:

 

 65(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 65: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

                                           7929 : تاریخ شروع

 20نیمه اول  پايان تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 چکيده:

  جدید وگوهاییگفت باب قدرتمند ایرسانه عنوانبه اخیر هایسال در اینترنت ظهور       

 رشد اخیر هایسال در رسانه یک مثابه به اینترنت. است گشوده هارسانه نقش صدرخصو را

 تدریج به اینترنت است، داشته همراه به را بسیاری تهدیدات و نویدها و است کرده انگیزیحیرت

 افراد مجازی فضای ایجاد ازطریق که گرددمی روزمره زندگی در هاانسان واقعی روابط جایگزین

 حال.  می سازد رها واقعی جهان وضعیت در گرفتن قرار و دیگران با شدن رو به رو دردسر از را

 نوجوانی دوره مجال این در که دارد متفاوتی ثیراتأت مختلف سنی هایگروه هر بر تغییرات این

  انسان زندگی هایدوره ترینحساس و ترینبحرانی از یکی نوجوانی که زیرا ،است شده انتخاب

 با فرد خوب آینده سرنوشت و بوده برخوردار ایویژه اهمیت از دوران این. آیدمی حساب به

 و تصمیمات با فرد هنجار به نا و بد آینده سرنوشت همچنین و منطقی و درست تصمیمات

 .است خورده گره دوره این غیراصولی و نادرست عملکردهای

 از آموزاندانش زیسته تجارب یبررس به پدیدارشناسی سنخ از کیفی روش با حاضر تحقیق     

 که است آن از حاکی ها یافته. است گرفته صورت اینترنتی فضاهای بر کیدأت با مجازی فضای

 نکردن عمل درست براساس بیشتر و هستند قایل اینترنت برای زیادی مثبت آثار نوجوان

 . اندشده کشیده اینترنتی مجازی فضاهای سمت به آنان با برخورد در خانواده
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طرح پژوهشیمشخصات   

 مساجد در فرهنگی هایفعالیت اجرايی الگوی ارائه : عنوان طرح پژوهشی

 

 اداره کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                             کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                 علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                      اصفهان استان:                                       محل اجرای طرح: 

 اداره کل تبلیغات اسالمی استان اصفهاندستگا ه مجری: 

 اصفهانی نصر مهدیمجری طرح: 

 2585-781591 کدرهگيری:

 

 65(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 65: ریال(ميليون )به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

                                 7929   تاریخ شروع:

 7920نیمه اول پايان  تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 چکيده :

 اسالمی جامعه یک فرهنگی و دینی موقعیت به توجه با مسجد ارکردهایک برنامه این در     

 باشندمی مسجد در فرهنگی هایفعالیت به مندعالقه که نوجوانانی و جوانان از سپس و ءاحصا

  مطروحه اهداف به دستیابی برای موردنظر هایفعالیت در که را نقشی تا شودمی دعوت

 توانمی آنها از که را انتظاراتی حدود و وظایف شرح آنگاه. ندنمای ایفا باشند داشته توانندمی

  ریزی،برنامه ادامه در. گردید تدوین باشند موفق بتوانند سازمانی هایفعالیت در تا داشت

 اجرایی الگوی این ارائه در. گرددمی ابالغ و تدوین سالیانه فعالیت مربوطه، افراد هماهنگی با

 بیان مسجد، تشکیالتی ساختار ارائه و تعریف مساجد، ذاتی وظایف و هاسیاست تا گردیده سعی

 هایفعالیت سایر و وفیات اعیاد، مذهبی، ملی، هایمناسبت مسجد، اجرایی ارکان فیتعر و

 و بندیبودجه نحوه و اجرا شیوه و سبک نهایتاً و گردد ءاجرا مسجد یک در تواندمی که جنبی

 شود .می تدوین و تعریف هابرنامه اجرای
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طرح پژوهشیمشخصات   

 فرهنگی مديريت در مذهبی اتهیئ ارکان آگاهی سطح ارتقاء هایشیوه: عنوان طرح پژوهشی

 

 سازمان تبلیغات اسالمی استان اصفهان: دستگاه کارفرما

     بنیادی                   توسعه ای                                کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                 علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        اجرای طرح:  محل

 اصفهان استان اسالمی تبلیغات سازماندستگا ه مجری: 

 حسکويی بابايی حسنمجری طرح: 

 2585- 780222 کدرهگيری:

 

 65(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 65: ميليون ریال()به ارتخصيص یافته اعتب

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 7929تاریخ شروع: 

 7920نیمه اول پايان  تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده :    

 گرفته قرار توجه مورد مذهبی هیئات ارکان آگاهی سطح ءارتقا هایشیوه پژوهش دراین     

به بهترین شکل ممکن  مذهبی، هیئات محوریت با مساجد در مذکور هایبرنامه اجرای با .است

 گردیده و فعال و پویا سال طول در مذهبی هیئات و استفاده شده مذهبی هیئات امکانات از

 محوریت با مساجد در تبلیغی فرهنگی هاینامهبر اجرای جهت رهبری معظم مقام مطالبات

 .شد خواهد حاصل مذهبی هیئات
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 احکام بیان نوين هاىشیوه: عنوان طرح پژوهشی

 

 سازمان تبلیغات اسالمی استان اصفهان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                 علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 اصفهان استان اسالمی تبلیغات سازماندستگا ه مجری: 

 حسکويی بابايی حسنمجری طرح: 

 2585- 789280 کدرهگيری:

 

 ** 65(:ميليون ریالبه ) ب طرحاعتبار مصو

 * :ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                       *    محل تامين اعتبار:

 

 *تاریخ شروع: 

 *تاریخ خاتمه :

 

*درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده :

 نسل عالقه مورد و نوین هایشیوه جوانان، اًجامعه خصوص در اسالمی احکام یجترو نظورمهب      

 تحقیق مورد هوشی مسابقات و معمایی طرح شیوه پروژه این در لذا باشدمی روش بهترین جوان

 معمایی واالتئس درقالب جوانان، شرعی ذیربط با احکام شیوه این در است. گرفته قرار پژوهش و

 شود. ماندگار مخاطب ذهن در جواب و ازاین طریق، سوال تا رددگمی طرح هوشی  و
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 بر تکیه با ، ایخامنه امام انقالب معظم رهبر اقتصادی هایانديشه بررسی: عنوان طرح پژوهشی

 مقاومتی اقتصاد

 

 سازمان تبلیغات اسالمی استان اصفهان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      ح:     نوع طر

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 اصفهان استان اسالمی تبلیغات سازماندستگا ه مجری: 

 کتاشیانب جاللمجری طرح: 

 2585- 789272 کدرهگيری:

 

 ** 05(:ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 * :ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                        *   محل تامين اعتبار:

 

 *تاریخ شروع: 

 * تاریخ خاتمه :

 

*درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده :

 ایران اسالمی انقالب اصلی اهداف و شعارها جزو که استقالل ابعاد مهمترین از یکی تردیدبی     

  سال 95 طی است توانسته ایران اسالمی جمهوری هرچند. باشدمی اقتصادی استقالل بوده،

 مزدورانش، و جهانی سلطه نظام رنگارنگ هایدشمنی تمامی رغم علی خود، برکت پر عمر از

  لیکن. نماید کسب...  و نظامی فرهنگی، سیاسی، استقالل زمینه در فراوانی دستاوردهای

 و محور عدالت زا، درون پیشرو، مقاوم، اقتصادی تحقق و اقتصادی استقالل به دستیابی درجهت

  ،گرفته صورت هایتالش تمامی علیرغم ؛اسالمی طراز در و مستقل کلمه حقیقی معنای به

 العظمی اهللآیت حضرت انقالب، معظم رهبر. است نکرده ارائه قبولی قابل و انتظار مورد کارنامه

 از یکی ابتداء همان از اسالمی، جمهوری مقدس نظام بیدار همیشه باندیده این ای،خامنه امام

 و مسئوالن جانبه همه و جهادی حرکت را خود مطالبات و رهنمودها هشدارها، اصلی محورهای

 و بومی اقتصادی الگوی تحقق و اقتصادی استقالل یعنی مهم این به رسیدن برای مردم آحاد

 دنبال به نیز و جدید سال آستانه در اینک. اندداده قرار اسالمی و انقالبی فرهنگ از برآمده علمی

 نسخه تنها که مقاومتی اقتصاد کلی هایسیاست دشمنان، عیارتمام اقتصادی تحمیلی جنگ

 به دستیابی و کشور پیشرفت نیز و دشمنان هایتوطئه سازیخنثی برای کاربردی و جامع

 ماه بهمن 13 تاریخ در را باشدمی اسالمی اقتصادی نظام از بخشالهام الگویی و مستقل اقتصادی

 . اندنموده ابالغ قوه سه رؤسای به 31

 ایخامنه امام حضرت رهبری معظم مقام اقتصادی هایاندیشه بررسی عنوانتحت پژوهش این   

 : گرددمی انجام ذیل عناوین با و فصل چهار در مقاومتی اقتصاد برتکیه با

: سوم فصل اسالم در مقاومتی اقتصاد و اقتصاد جایگاه: دوم فصل کلیات و مفاهیم: اول فصل      

 .ومتی،الزامات،ارکان،اصولمقا اقتصاد: چهارم فصل انقالب معظم رهبر اقتصادی هایاندیشه اصول
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طرح پژوهشیمشخصات   

 علوی سبک به زندگی: عنوان طرح پژوهشی

 

 سازمان تبلیغات اسالمی استان اصفهان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             ينه پژوهش: زم

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 اصفهان استان اسالمی تبلیغات سازماندستگا ه مجری: 

 شريعتی احمدمجری طرح: 

 2585- 788051 کدرهگيری:

 

 65(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 65: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              ل تامين اعتبار:مح

 

 -تاریخ شروع: 

 -تاریخ خاتمه :

 

81 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
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 چکيده :

 شناسیمردم و شناسیجامعه علم و اجتماعی علوم مفاهیم جمله از «زندگی سبک» مفهوم    

 رهبری معظم مقام که طوری به است گرفته قرار توجه مورد بسیار اخیر دهه در و اخیراً که است

  محور حول ارزشمندی مطالب 19/7/31 تاریخ در شمالی خراسان استان جوانان جمع در

  دهدمی تشکیل را ما زندگی متن موضوع این که آنجا از فرمودند؛ ایراد «زندگی سبک»

 که زیرا بپردازم البالغهنهج در اسالمی زندگی سبک هایویژگی به تابک این در تا شدم آن بر

 ویژه به اسالم مبین دین اعتقادی و نظری مبانی ترینمهم از یکی عنوان به البالغهنهج کتاب

 از روزگار و ماست دست در اکنون که زیبا و نفیس مجموعه این .گرددمی محسوب شیعه مذهب

 اًمرتب ترروشن و جدیدتر هایاندیشه و افکار ظهور و زمان گذشت و است ناتوان آن کردن کهنه

( ع) علی متقیان موالی هایحکمت و هانامه و هاخطبه از منتخبی است، افزوده آن ارزش بر

 ایراد مختلف هایوگروه افراد به خطاب گوناگون مجامع در حضرت آن زندگی طول در که است

 .است گردیده
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 جهاد کشاورزی استان اصفهان  سازمان                                       
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
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طرح پژوهشیمشخصات   

 میوه درختان فیتوپالسمايی و ويروسی مهم هایبیماری شناسايی و رديابی: عنوان طرح پژوهشی

 اصفهان استان هاینهالستان در

 

 تان اصفهانجهاد کشاورزی اس سازمان: دستگاه کارفرما

     بنیادی      توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان یعیطب ومنابع کشاورزی مرکز تحقیقاتدستگا ه مجری: 

 شريفیجاللی                             ناظر طرح :  صادقمجری طرح: 

 1267- 795228 کدرهگيری:

 

 855(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 855: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  دارايی های سرمايه ای تملک                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 7929تاریخ شروع: 

 -تاریخ خاتمه :

 

81 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده :

 فیتوپالسماها و هاویروس از تعدادی حمله مورد زراعی گیاهان سایر مانند هم میوه درختان     

  سال از هفته دچن در تنها است ممکن درختان در ویروسی هایآلودگی عالیم. گیرندمی قرار

 کلی بطور عالیم این سپس و گردد مشاهده هوایی هایاندام از قسمتی یا هوایی اندام روی در

 .دهند نمی بروز خود از را عالیمی هیچگونه آلوده درختان نیز موارد از بسیاری در. شود محو

 درختان در که هاییویروس از یکی. گرددمی جدا ویروس آنها هوایی هایاندام از که درصورتی

 Prunus Necrotic Ringspotدارهسته درختان نکروز حلقوی لکه ویروس دارد شیوع میوه

virus 40 تا دارهسته درختان بذر ازطریق پیوند و قلمه ازطریق انتقال برعالوه که باشدمی 

 .باشدمی انتقال قابل درصد

 خیار موزاییک ،Cucumber mosaic virusدرختی سیب موزاییک مانند هاییویروس      

Apple mosaic virus گیالس برگی پیچیدگی Cherry leaf .roll virus، نارون ابلقی  

Elm mottle virus، نارون موزاییک و Elm mosaic virus، باشندمی فراوانی گسترش دارای .

 کوتولگی ویروس ،(PNRSV)دار هسته درختان نکروز حلقوی لکه هایویروس ایران در

 درختان از ، Tomato ringspotnepovirusفرنگی گوجه حلقوی لکه ،Prune dwarf virusآلو

  بادام و هلو گالبی، فیتوپالسمایی زوال عالیم همچنین. اندشده گزارش و جدا دارهسته میوه

 دارد اهمیت بسیار میوه درختان در ویروسی هایآلودگی که چند هر. گرددمی مشاهده باغات در

  ویروس شناسایی برای استان در کنون تا باشند،می نیز زراعی هایمیزبان دارای هاآن اکثر و

  اقدام اولین این و است نگرفته صورت جامع تحقیقات میوه درختان فیتوپالسماهای و

 باشد.می استان در زمینه این در
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 تعیین و کمپوست ورمی تولید مزارع اقتصادی اندازه حداقل تعیین : عنوان طرح پژوهشی

 تولید روش تريناقتصادی

 

 جهاد کشاورزی استان اصفهان سازمان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                 علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهان شهر:                                     اصفهان استان:                                       محل اجرای طرح: 

 استان طبیعی ومنابع کشاورزی مرکز تحقیقات دستگا ه مجری: 

 حاجیان -بابک نژادناظر:                            پريسا کرباسیمجری طرح: 

 1267-782116 کدرهگيری:

 

 15(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 15: ليون ریال(مي)به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 ماه 78مدت زمان اجرا:                             7929تاریخ شروع: 

 7920 اریخ خاتمه :ت

 

  011  درصد( :به يزان پيشرفت )م
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده :  

 موجب کشاورزی تولیدات افزایش منظورهب شیمیایی کودهای رویهبی مصرف اینکه به توجه با    

 ،جاری هایآب و خاك در نیتریت و نیترات هاییون افزایش و شده خاك حاصلخیزی در اختالل

 هایبیماری و هرز هایعلف رویهبی رشد و حاصلخیزی کاهش و خاك شدن قلیایی و سفت

 راهها موثرترین از یکی آلی کودهای از استفاده لذا کودهاست، از نوع این مخرب آثار از گیاهی

 نوعی بیولوژیک فعالیت حاصل کمپوستورمی. است خاك حاصلخیزی افزایش و اصالح در

 در موجود موادآلی از تغذیه با جانور این باشدمی EiseniaFoetida علمی نام با خاکیکرم

 عنوان به کود این حاضر درحال که ایگونه به نموده بدیلت مغذی آلی کود به را آن طبیعت

 در کمپوستورمی کاربرد. باشدمی دنیا در شده شناخته بیولوژیک آلیکودهای ترینغنی از یکی

 کنندةاصالح کود این. دارد سزاییهب تأثیر خاك بیولوژیکی و شیمیایی فیزیکی، خواص

 فاقد کم، مخصوص وزن بر عالوه و بوده اكخ بیولوژیکی و شیمیایی و فیزیکی خصوصیات

. باشدمی هرز هایعلف و هاقارچ غیرهوازی، هایباکتری پاتوژن، هایمیکروارگانیسم بو، هرگونه

 قدرت و بندیدانه جهت مناسب شرایط باال، حجم با آب جذب قابلیت بر عالوه کمپوستورمی

 غذایی عناصر حاوی کمپوستورمی. نمایدیم فراهم را گیاهان نیاز مورد غذایی مواد دارینگه

 نظر از نکته این) دهدمی قرار گیاه دراختیار را هاآن تدریج به که بوده ازت ویژه به غنی بسیار

 میزان دارای آلی کودهای سایر با مقایسه در کود این .(است پراهمیت بسیار خاك حاصلخیزی

  حرکت کشاورزی زمینه در دولت سیاست نکهای به توجه با. است باالتری غذایی اصلی عناصر

 و توسعه برای بنابراین است یمیاییش کودهای مصرف کاهش و ارگانیک کشاورزی سوی به

 و اقتصادی اندازه حداقل تعیین جهت طرح این کمپوست ورمی کود تولیدکنندگان ساماندهی

 .است شده مطرح تولید روش ترین اقتصادی
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 اقتصاد در مهم موضوعات از یکی کشاورزی واحدهای اقتصادی ندازها حداقل تعیین زیرا     

 محاسبه معمول طور به. است مزرعه مدیریت با دررابطه موضوعی همچنین و کشاورزی تولید

 . گیرد می صورت بلندمدت و مدت کوتاه هزینه مفاهیم از استفاده با اقتصادی اندازه حداقل

 اقتصادی اندازه حداقل مقدار تولیدی، شرط بنابر که ودش می اضافه مطلب، این گرفتن درنظر با

 . بود خواهد متفاوت دیگر منطقه به منطقه یک از تولیدی واحدهای
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 از استفاده با رانيا زالزالک یهاپیژنوت از یبرخ یکیژنت تنوع یبررس: عنوان طرح پژوهشی

 (.ISSR)  ماهواره ريز بین  یولمولک و کيمرفولوژ یگرهانشان

 

 جهاد کشاورزی استان اصفهان سازمان: دستگاه کارفرما

     بنیادی      توسعه ای                                             کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان طبیعی ومنابع کشاورزی مرکز تحقیقاتدستگا ه مجری: 

                               حسن اکبریمجری طرح: 

 1267- 782895  کدرهگيری:

 

 **25(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 -: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                        -    محل تامين اعتبار:

 

 - تاریخ شروع: 

 -تاریخ خاتمه :

 

انصراف از اجرای طرح درصد( :به ميزان پيشرفت )    
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده :

 رانیا. باشد یم (Rosaceae) انیسرخ گل رهیت از  .Crataegus sppیعلم نام با زالزالک     

 خودرو صورتبه اهیگ نیا. است مطرح زالزالک یهاگونه تنوع مراکز نیترمهم از یکی عنوان به

 یاصل مشکالت از یکی. است پراکنده کشور شرق تا غرب از مرکز، تا شمال از مختلف مناطق در

 کنندهپاکوتاه مهین ای پاکوتاه یهاهیپا وجود عدم درکشور، یگالب و به درختان متراکم کشت

 به مقاومت جادیا بر وهیم درختان در هیپا. است بوده یآهک یهاخاك طیوشرا ارقام با ارسازگ

 وکلروز یخشک به مقاومت سرما، به مقاومت ه،یتغذ عملکرد، ،یبارده زود رشد، کنترل ،یماریب

 و کشور در ریاخ یهاسال در یآبکم بحران شدن یجد با. است موثر یآهک یهاخاك از یناش

 جهت یضرور یامر را موجود امکانات و طیشرا از نهیبه استفاده لزوم وخاك، آب بعمنا تیمحدو

 رفع یبرا موجود طیشرا با سازگار و موجود یهالیپتانس از استفاده لذا. دانست دیتول روند ادامه

 ارقام یبرا هیپا بعنوان معمول طورهب زالزالک. بود خواهد دهیپسند اریبس یکار ،یآت مشکالت

 و گرفته قرار استفاده مورد کردستان منطقه در یگالب هیپا یبرا و اصفهان درمنطقه به یتجار

 یطیمح یهاتنش شتریب به نسبت به، یتجار ارقام بهتر وتحمل یپربار ،یکنندگپاکوتاه سبب

 و یاقتصاد ارزش نیوهمچن رانیدرا آن عیوس تنوع درنظرگرفتن با(. 1008 یعبداله) شودیم

 عنوانهب یآهک یهاخاك از یناش وکلروز یخشک به مقاومت ازلحاظ یباغبان دربخش آن تیاهم

  جنس نیا ییدارو العادهفوق ارزش نیهمچن به و یگالب ارقام با سازگار کنندهپاکوتاه هیپا کی

 را یجد مشکالت ،یکیژنت اتیخصوص درمورد اطالعات کمبود گرید یازسو و طرف، کیاز

 از یکی)یدیپلوئ یوپل یکسیآپوم فراوان، ونیداسیبریه لیدلهب جنس نیا یهاگونه ییدرشناسا

 پژوهش لذا(. 1985 یارجمند) است آورده بوجود( هاستیتاکسونوم یبرا هاجنس نیترمشکل

 و یمولکول یهاروش از بااستفاده یکیژنت روابط نییتع و جنس نیا یهاگونه ییشناسا جهت

  یهاهـگون یآورعـجم به نسبت دهـنیدرآ تا ،رسدیم رـنظ به یضرور یامر یکیمرفولوژ

 به یابیدست جهت موجود یهاگونه اتیخصوص یبررس و ونیکلکس البقدر شده ییشناسا

  ود.ش استفاده نندهکپاکوتاه یهاهیپا
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   
 

 استان مختلف مناطق جو امیدبخش ارقام و هاالين غذائی ارزش بررسی: عنوان طرح پژوهشی

 نشخوارکنندگان تغذيه در هاناصف

 

 جهاد کشاورزی استان اصفهان سازمان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                 علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان طبیعی ومنابع کشاورزی مرکز تحقیقاتدستگا ه مجری: 

 رزمی رضا محمد ناظر طرح :                           محسن راستیمجری طرح: 

 1267- 782790 کدرهگيری:

 

 15(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 15: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              مين اعتبار:محل تا

 

 7929تاریخ شروع: 

 -تاریخ خاتمه :

 

81 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده :

 منبع عنوان به جو. گرددمی استفاده دام اییذغ جیره در کشور تولیدی جو تمامی تقریباً     

 جیره در همچنین جو .گرددمی استفاده پرواری و شیری گاوهای غذائی جیره در رژیان

 علوفه کمبود بعلـت قشالق و ییالق اواخر و میانبند مراتع در خصوصبه عشایری گوسفندان

 50000 تا 45000 بر بالغ استان در جو کشت زیر سطح. نمایدمی ایفا حیاتی نقش مرتعی

  به استان در کاشت عمده مناطق. باشد می هکتار در تن 1/4 دودح آبی جو عملکرد و هکتار

 دارای که جو از جدیدی ارقام سال چند هر. گردد می تقسیم خشک و معتدل مناطق گروه دو

 اصالح تحقیقات موسسه ازطرف هستند، قدیمی ارقام به نسبت ایبرجسته زراعی خصوصیات

 و تطبیقی - تحقیقی هایطرح و ایمزرعه آزمایشات از پس که گرددمی معرفی بذر و نهال

 ،نمایند حفظ را خود مادری خصوصیات که زمانی تا و گرددمی ترویج زارعین بین نهایتاً ترویجی

 جدید هایالین معرفی در آزمایشگاهی باالی هایهزینه بعلت. یابدمی ادامه آنها کاشت

 و آفات به مقاومت آبیاری، هایه ردو کاشت، زمان نظیر، زراعی خصوصیات صرفاً ،(ژنوتیپها)

 دام غذای عنوان به جو غذائی ارزش خصوصیات و است گرفتهمی قرار مدنظر...  و هابیماری

 شرایط در جو هایالین مقایسه طرح با همزمان که طرح این در. است بوده توجه مورد کمتر

 شد خواهند ترویج ارقامی هایتاًن و شده ارزیابی نیز هاالین غذائی ارزش گیرد،می انجام زارعین

 باشند . دام برای باالتری غذائی ارزش دارای زراعی خصوصیات از گذشته که
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 برای خوراکی منبع عنوان به فرنگی کنگر غذايی ارزش ارزيابی: عنوان طرح پژوهشی

 نشخوارکنندگان

 

 فهانجهاد کشاورزی استان اص سازمان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                 علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان طبیعی ومنابع کشاورزی مرکز تحقیقاتدستگا ه مجری: 

 کاظمی اسداهلل ناظر طرح :رنجبری               رضا احمدمجری طرح: 

 1267- 782782 کدرهگيری:

 

 19(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 19: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  رمايه ایتملک دارايی های س                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

                              7929تاریخ شروع: 

 7920 تاریخ خاتمه :

 

81 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده:

 پرورش سیستم در آن تأمین باالی هزینه و خوراك منابع بودن محدود و کمبود طرف ازیک     

  نموده موظف را دولت که کشور ساله بیست اندازچشم اهداف به توجه با دیگر ازطرفی و دام

 تأمین لذا محصوالت، این سرانه افزایش درجهت دامی هایفرآورده و گوشت تولید افزایش به

  بیشتر نمایند تولید را بیشتری راندمان کمتر هزینه با بتوانند که دام غذایی منابع و هاخوراك

 نشخوارکنندگان خوراك عمده خشب عنوان به علوفه تأمین راستا این در. گیردمی قرار مدنظر

 واحد در که است گیاهانی جمله از فرنگی کنگر گیاه. باشد برخوردار ایویژه اهمیت از تواندمی

 به مقاومت و آبی نیاز زمینه در و داشته باالیی تولید زیاد برگی و طولی رشد علت به سطح

  گیاه این کاربرد روی بر تحقیق لذا دارد، بهتری راندمان دیگر هایعلوفه به نسبت شوری

 و علوفه تولیدکنندگان دست تواندمی موجود خوراکی مواد دیگر بجای غذایی متغیر یک عنوانبه

 جایهب و سطح چه تا اما. گذارد باز جدید منابع انتخاب در را دام دهندگانپرورش همچنین

 قرار بررسی مورد یدبا که است مواردی سیلوسازی، نحوه اول درجه در و خوراکی ماده کدام

 قرار بررسی مورد فرنگی کنگر سیلوی برداشت زمان بهترین شودمی سعی طرح این در لذا گیرد،

 گیرد.

 

 

 

 

 

 

 



196 

 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 بر آن رـتاثی و شوری طـشراي به نسبت کدوئیان پیوندی هایپايه ارزيابی: عنوان طرح پژوهشی

 خیار محصول کیفیت و کمیت

 

 جهاد کشاورزی استان اصفهان سازمان: فرمادستگاه کار

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                 علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان طبیعی ومنابع کشاورزی تحقیقاتمرکز دستگا ه مجری: 

 بارباز مهدیناظر طرح:                             علی فرهادیمجری طرح: 

 1267- 782197 کدرهگيری:

 

 785(:  ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 785:  ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                           هزينه ای                   محل تامين اعتبار:

 

                              7929تاریخ شروع: 

 - تاریخ خاتمه :

 

31 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده :

 هایشرکت و یافته فراوانی گسترش اخیر سالیان طی ایمیوه هایسبزی پیوندی هایپایه     

  یـبوم هایمـپالس ژرم ودـوج به توجه با. اندنموده کسب را زیادی منافع ذرـب کنندهتولید

 و زنده هایتنش به مقاوم هایتوده انتخاب و شناسایی لزوم استان، درسطح ایمیوه هایسبزی

 کدوئیان هایپایه ارزیابی منظور به. است ضروری هیبرید هایپایه تولید برای معرفی و غیرزنده

 اجرا دستگرد کشاورزی تحقیقات ایستگاه در سال یک مدت به تحقیق این،  پیوند ایبر مناسب

 کشت، برای الزم بذور آوریجمع و کدوئیان بومی هایتوده از اولیه انتخاب از پس. گرددمی

 داخل در بذر واردکننده هایشرکت توسط که وارداتی هیبرید بذور همراه به محلی توده تعدادی

 از پس و گیرندمی قرار مقایسه مورد NaCl نمک با شوری تنش به نسبت اندودهنم توزیع کشور

 آزمایش بعدی پروسه برای هیبرید رقم و توده( ترین) مقاوم یا متحمل حساس، نهایی، ارزیابی

 تکرار سه در تصادفی کامل بلوك طرح درقالب فاکتوریل صورت به آزمایش. شد خواهند معرفی

 شماره چاه آب 1،11/1 ،4 ،1 ،0 شامل سطح شش در شوری سطوح A راکتو. فشد خواهد اجرا

 هیبرید بذور و بومی هایتوده  Bفاکتور و متر بر زیمنس دسی 8 و کبوترآباد ایستگاه یک

 عمل و انتخاب را برتر پایه 1 تا 5 تعداد اولیه ارزیابی از پس. بود خواهد سطح 11 در وارداتی

 تیمار اًمجدد برگی پنج و چهار مرحله به رسیدن از بعد و انجام آنها روی ایگلخانه خیار پیوند

 گردد .می انتخاب پایه ترینمقاوم و شد خواهد اعمال پیوندی گیاهان روی شوری
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 کشت جهت اصفهان استان دارويی هایگونه رويشگاهی پتانسیل ارزيابی : عنوان طرح پژوهشی

 ديم شرايط در

 

 جهاد کشاورزی استان اصفهان سازمان: گاه کارفرمادست

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 زشکی   علوم پ               کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                 علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                      اصفهاناستان:                                       محل اجرای طرح: 

 استان طبیعی ومنابع کشاورزی مرکز تحقیقات دستگا ه مجری:

 پارسائیان آيتناظرطرح :                            مسعود برهانیمجری طرح: 

 1267-782521 کدرهگيری:

 

 755(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 755: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                                 هزينه ای             محل تامين اعتبار:

 

                              7929تاریخ شروع: 

 7920 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده :

 ناستا در دارویی مهم هایگونه رشد قابلیت دارای مناطق نقشه تهیه منظورهب طرح این در     

 خصوصیات و اکولوژیکی و محیطی اطالعات پایگاه دارویی، گیاهان کشت توسعه جهت اصفهان

 و طراحی شده انجام تحقیقات به توجه با اصفهان استان دارویی مهم گیاهان فیتوشیمیایی

 علمی منابع از مطالعه مورد دارویی گیاهان فنولوژیکی و اقلیمی محیطی، هاینیازمندی جداول

 جنگلها تحقیقات موسسه مرکز، هرباریوم اطالعات از استفاده با همچنین. گرددمی تهیه موجود

  و رقومی دارویی گیاهان با مرتبط مکانی اطالعات موجود مکانی اطالعات سایر و مراتع و

 واحدهای کردن فیلتر و استان اراضی منابع نقشه واحدهای به اهخاك کلی اطالعات انتساب با

 مناطق نقشه ها،گونه تکتک برای خاکی و اقلیمی نیازهای براساس استان اراضی منابع نقشه

 گردید. خواهد تهیه اصفهان استان مهم دارویی هایگونه رشد قابلیت دارای
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

اصفهان استان در انار گلوگاه کرم بیواکولوژی بررسی : عنوان طرح پژوهشی  

 

 جهاد کشاورزی استان اصفهان نسازما: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                 علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 شهرضاشهر:                                    اصفهان  استان:                                       محل اجرای طرح: 

 استان طبیعی ومنابع زیکشاور مرکز تحقیقاتدستگا ه مجری: 

 نصیری صیاد مصطفیناظرطرح:                     سعید محمد امامیمجری طرح: 

 1267-782589 کدرهگيری:

 

 15(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 15: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 ماه 78مدت اجرا :                                          7929تاریخ شروع: 

 7920 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده :

 عامل ینترمهم کلیدی آفت این. باشدمی انار گلوگاه کرم ایران در انار آفت ترینعمده     

. است شده گزارش درصد 80 تا 90 آن خسارت میزان و بوده انار محصول کیفی و کمی کاهش

 ورود برای را راه و کرده تغذیه آن هایدانه و پوست از انار میوه داخل به نفوذ با آفت این الرو

. گرددمی انار ترشیدگی و پوسیدگی باعث خود که کندمی فراهم میوه داخل هب بیومیکر عوامل

 اندشده پوسیدگی دچار که انارهایی از %30 از بیش اولیه عامل شده انجام هایبررسی براساس

  زمان ظهور، زمان از دقیق اطالع آفت این کنترل الزمه رو این از. باشدمی انار گلوگاه کرم

 باشد.می آن گذرانیزمستان محل و نحوه و نسل تعداد ریزی،تخم
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 هایمرغ جیره کردن مکمل ازطريق فولیک اسید با مرغتخم سازیغنی: عنوان طرح پژوهشی

 بومی مرغان با مقايسه و صنعتی گذارتخم

 

 جهاد کشاورزی استان اصفهان سازمان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                             کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

   علوم پايه               علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان طبیعی ومنابع کشاورزی مرکز تحقیقاتدستگا ه مجری: 

 پور انصاری حسن محمد ناظر طرح :                      محمدرضا عبادی   مجری طرح: 

 1267- 782551 رهگيری:کد

 

 89(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 89: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 7929تاریخ شروع: 

 -تاریخ خاتمه :

 

01 ( :درصدبه ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده :     

 جامعه که هستند مواردی از خونیکم عارضه نیز و عروقی – قلبی هایبیماری شیوع امروزه     

 تقسیم در کوفاکتور یک بعنوان B3 ویتامین یا فولیک اسید. کندمی تهدید را ایران کشور انسانی

 کاهش برای ویتامین این همچنین. است نیاز مورد جدید خونی هایسلول ساخت و سلولی

 است عروقی - قلبی بیماریهای بروز در مهم عوامل از یکی که خون سرم هموسیستئین سطح

 متیونین به آن تبدیل و هموسیستئین متیالسیون ری برای ویتامین این وجود و است نیاز

 مینهآ اسیدهای و پروتئین الگوی نظر از بویژه باال غذایی ارزش یبواسطه مرغتخم. است ضروری

 آحاد برای آن بودن دردسترس همچنین و غذایی مواد سایر با مقایسه در آن پایین قیمت نیز و

 ان کردن غنی با توانمی که است هاییپتانسیل از دارد که مفیدی خصوصیات سایر و مردم

 به ابتال از ضعیف هایخانواده بویژه انسانی جمعیت به سالم و مغذی مواد رساندن برعالوه

 این به که مرغیتخم حقیقت در. کرد جلوگیری جنینی نیز و عروقی قلبی هایبیماری سریکی

 تحقیق این .بود خواهد (FUNCTIONAL FOOD ) فراسودمند غذای یک شودمی تولید روش

  لگهورن مرغ و بومی مرغ مقایسه هدف: اول آزمایش: شد خواهد انجام مجزا آزمایش دو در

 ، جیره اسید فولیک سطح افزایش به نسبت آنها پتانسیل و مرغتخم یکفول اسید مقدار ازنظر

 مقدار درافزایش وآن صنعتی درمرغان جیره فولیک اسید سطح تاثیر بررسی هدف: دوم آزمایش

 .مرغتخم در ویتامین این
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 توزيعی توريزهپاس شیر در وارگانوفسفره کلره ارگانو سموم بررسی :عنوان طرح پژوهشی

 اصفهان درشهر عرضه درمراکز

 

 جهاد کشاورزی استان اصفهان سازمان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                 کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                 علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                  اصفهان    استان:                                       محل اجرای طرح: 

 استان طبیعی ومنابع کشاورزی مرکز تحقیقاتدستگا ه مجری: 

 دکتر خامسی پورناظر:                    محمدرضا حیدریمجری طرح: 

 1267-781220 کدرهگيری:

 

 715(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 715: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              تامين اعتبار:محل 

 

 ماه 78مدت اجرا:                                           7929تاریخ شروع: 

 7920 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  

 
 

 

1
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده :

 طبق.  است رایج همچنان آمده بعمل هایمحدودیت رغمعلی کشاورزی رد سموم از استفاده     

  پراکنده محیط در و رسدنمی هدف نقطه بهالً عم مصرفی سم %30 از بیش موجود اطالعات

 اینکه به توجه با. دارد وجود سموم با مصرفی آب یا و مصرفی علوفه لودگیآ احتمال و گرددمی

 بیماری از باالئی آمار دارای اصفهان ،باشدمی کشور شیر نندهک تولید بزرگترین اصفهان استان

 هابیماری این بروز دالیل از یکی غذائی مواد در سموم وجود دسر می نظر به و باشدمی سرطان

  نباتی آفات دفع سموم با اصفهان تولیدی شیر بررسی طرح انجام از هدف. است شده عنوان

 .باشدمی
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

ح پژوهشیطرمشخصات   

 منابع جایهب آن جايگزينی و سود با( گندم و جو برنج،) غالت کاه فرآوری : عنوان طرح پژوهشی

 شیری گاوهای تغذيه در استفاده جهت ايی علوفه

 

 جهاد کشاورزی استان اصفهان سازمان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 لوم پايه      ع           علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                    اصفهان  استان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان طبیعی ومنابع کشاورزی مرکز تحقیقاتدستگا ه مجری: 

 اعیلیاحمد رضا اسمناظر طرح :                        صنعتی دانشگاهمجری طرح: 

 1267- 781512 کدرهگيری:

 

 855(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 855: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 7929تاریخ شروع: 

 7920 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به يشرفت )ميزان پ  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده :     

 ترینمهم و کافی خوراك تامین صنعتی به سنتی شکل تبدیل و دامپروری توسعه عامل اولین    

  ایران. است سالیانه بارندگی میزان زراعی هایزمین و مراتع از دام خوراك مینأت در عامل

 کشت به کشور کشاورزی هایزمین عمده و گرفته قرار خشکنیمه و خشک اقلیمی منطقه در

 ( برنج و جو گندم،) غالت هایدانه تولید زراعی آمارنامه بنابر. یابدمی اختصاص( 71)% غالت

 مراتع کل از علوفه تولید کل میزان و است شده برآورد تن میلیون 9/13 از بیش 1930 سال در

 کاه مقدار که است درحالی این .باشدمی تن میلیون 14 و 7/10 ترتیب به علوفه کشت و کشور

 آمارنامه) باشدمی تن میلیون 10 از بیش( برنج و جو گندم،) غالت کشت از حاصل ماندهباقی

 غالت یا و هاعلوفه سایر با مشابهی باًتقری خام انرژی غالت کاه درحقیقت(. 1931 کشاورزی،

  آن هضم کننده محدود عامل و دارد نشخوارکننده هایدام غذایی جیره در استفاده مورد

  را بقایا این از توجهی قابل سهم توانمی دادند نشان ایلینویز دانشگاه پژوهشگران. باشدمی

 همکاران و قاسمی. نمود مصرف( شیر کیلوگرم 90) متوسط تولید با نشخوارکنندگان جیره در

 11 برابر pH رد شده فرآوری برنج یا جو کاه برای باالتری اییشکمبه هضم قابلیت( 1019)

 کاه فرآوری که داد نشان کار این مجریان قبلی مطالعات. کردند گزارش یونجه علوفه به نسبت

 آن جایگزینی و شودمی آن قلیایی خاصیت و pH افت سبب آن سیلوسازی سپس و سود با

 ،(1/1)% خوراك مصرف بلکه نشد عملکرد افت سبب تنها نه ذرت سیالژ و یونجه علوفه جایهب

 . یافت بهبود پرتولید گاوهای جیره در( کیلوگرم 9 حدود) شیر تولید و( 1/10)% هضم ابلیتق

  هضم قابلیت ازلحاظ شده بهینه قلیایی روش با گندم کاه فرآوری از بعد روپیش طرح در

 عملکرد و شودمی تلفیق جیره در( کیلوگرم 9 حدود) جیره اییعلوفه منابع سوم یک نسبت به

 . شد خواهد گیریاندازه یشیر گاوهای
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 با شده فرآوری کاه هزینه و است بوده فرآوری روش بهترین سود با تیمار است ذکر قابل     

 در آن تلفیق و سود با کاه فرآوری که آنجا از. بود خواهد کارگری هایهزینه به مربوط تنها سود

 و نشد نخواهد استفاده جیره در شیرین جوش از سدیم و قلیایی خاصیت تامین دلیل به جیره

 در سعی طرح این تاکید. بود مصرفی سود معادل ما قبل آزمایشات در شیرین جوش هزینه

 فرآوری روش در تسهیل و( شده فرآوری کاه نگهداری نحوه خصوصهب) روش کردن کاربردی

 بود. خواهد گاو پرورش مزارع درسطح آن ترویج و کارگری هایهزینه نمودن حداقل جهت
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

  وتوسعه آب کیفیت منظورحفظ به ماهی پرورش مزارع پساب بررسی: عنوان طرح پژوهشی

 پايدار پروریآبزی

 

 جهاد کشاورزی استان اصفهان سازمان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

     علوم پايه              علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 سمیرم علیاشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان طبیعی ومنابع کشاورزی مرکز تحقیقاتدستگا ه مجری: 

 آرمان شهريار ناظر طرح :              عالمه الدين سیدکمالمجری طرح: 

 1267- 781519 :کدرهگيری

 

 705(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 705: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 7929تاریخ شروع: 

 -تاریخ خاتمه :

 

01 درصد( :به ميزان پيشرفت )  

 
 

 



211 

 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده :

 مسیر در که الآقزل ماهی پرورش مزارع خروجی و ورودی آب کیفیت بررسی منظوربه     

 مسایل و آب کیفیت و انتخاب مزرعه سه حداقل اند،گرفته قرار سمیرم منطقه در رودخانه

  و ماهانه طورهب ماهی و آب بردارینمونه. گیرندمی قرار آزمایشگاهی تجزیه مورد بهداشتی

 مسایل درمورد آمده دستهب هایداده براساس. گیردمی انجام شده انتخاب مزارع از سال کل در

 شد. خواهد ارایه پیشنهاداتی یکدیگر از مزارع مناسب فاصله و محیطیزیست
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 مزارع در آب ذخیره استخرهای از تبخیر کاهش: عنوان طرح پژوهشی

 

 جهاد کشاورزی استان اصفهان سازمان: گاه کارفرمادست

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 پزشکی   علوم                 کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 اصفهان صنعتی دانشگاهری: دستگا ه مج

 عشاقیناظر طرح :                                                   عابدی مجری طرح: 

 1310- 001110 کدرهگيری:

 

 915(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 915: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                            هزينه ای                  محل تامين اعتبار:

 

 7929تاریخ شروع: 

 -تاریخ خاتمه :

 

01 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده : 

 هدر تبخیر صورتبه هاکانال و آب مخازن سطح از آب توجهی قابل مقادیر خشک مناطق در     

 بسیار شودمی تلف مزرعه یک داخل استخرهای و آب نمخاز تبخیر اثر در که آبی مقدار. رودمی

 تبخیر کاهش. رودمی کار به محصول تولید برای که است آبی از بیشتر موارد، برخی در و زیاد

 شودمی آب مخزن ظرفیت افزایش باعث کار این. است آب تأمین و ازدیاد مهم هایراه از یکی

 سایه، ایجاد با توانمی کوچک مخازن برای. شدبا جدیدی مخازن احداث به احتیاج اینکه بدون

 استخرهای در. نیست عملی کار این بزرگ، مخازن و وسیع سطوح برای اما داد کاهش را تبخیر

 آن شدن بخار از مختلف، مواد از ایالیه ایجاد با آب سطح پوشاندن با توانمی مزارع داخل

 ایجاد آب، روی بر مایع شیمیایی مواد پخش از استفاده با مخازن این برای. نمود جلوگیری

 ها،استایرینپلی سیمانی، سبک هایبلوك) شناورند آب سطح روی بر که جامد قطعات یا پوشش

 تحقیق این در. داد کاهش توجه قابل صورتبه را تبخیر توانمی...(  و پالستیک الستیک، موم،

 مزرعه در زیاد، تبخیر با هایماه طول در تبخیر کاهش برای شناور جامد قطعات از انواعی کاربرد

 گیرد .می قرار بررسی مورد اصفهان صنعتی دانشگاه تحقیقاتی
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 یانتظار و مرسوم کاشت شیوه دو در نخود جديد ارقام عملکرد مقايسه : عنوان طرح پژوهشی

آبی کشت در  

 

 اصفهانجهاد کشاورزی استان  سازمان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                 علوم انسانی                                      هنر                                    

 اصفهانشهر:                                      اصفهان استان:                                       محل اجرای طرح: 

 ناستا طبیعی ومنابع کشاورزی مرکز تحقیقاتدستگا ه مجری: 

 رضا خاکپورناظر طرح :                 هوشنگ امیر جاللیمجری طرح: 

 1267- 786696 کدرهگيری:

 

 15(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 15: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  سرمايه ایتملک دارايی های                 هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

  ماه 78مدت اجرا :                                          7929تاریخ شروع: 

 7920 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده :

 چادگان، درمنطقه انتظاری کشت در نخود جدید ارقام و کاشت شیوه بررسی منظوربه     

 کامل بلوك پایه طرح با شده خرد هایکرت آزمایش از تفادهاس با 1939 سال در پژوهشی

 و فرعی هایکرت شاهد یک همراه به نخود جدید رقم سه. شودمی انجام تکرار چهار و تصادفی

 این در. دهندمی تشکیل را پژوهش این اصلی هایکرت انتظاری، و مرسوم کاشت شیوه دو

 سرد مناطق) چادگان شهرستان برای خودن کاشت روش ترینمناسب و رقم بهترین ژوهشپ

 مربع، متر در بوته تعداد) عملکرد اجزای عملکرد، پژوهش این در. شودمی داده تشخیص( استان

 ( برداشت شاخص و غالف در دانه تعداد غالف، تعداد دانه، صد وزن بوته، هر در دانه تعداد

  موجود یـدب و شده انجام هایاریـآبی دادـتع اساسرب رفیـمص آب از برآوردی نـهمچنی و

 شد. خواهد گیریاندازه
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 نظورم به فنی دانش تولید – شیر در الکتوز مقدار کاهش امکان بررسی : عنوان طرح پژوهشی

کارخانجات شیر در الکتوز مقدار کاهش  

 

 جهاد کشاورزی استان اصفهان سازمان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      رح:     نوع ط

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                 علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهان شهر:                                 اصفهان    استان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان طبیعی ومنابع کشاورزی مرکز تحقیقاتدستگا ه مجری: 

 رئیسیناظر طرح :                                   سعید کملمجری طرح: 

 1267-786902   کدرهگيری:

 

 755(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 755: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  ای تملک دارايی های سرمايه                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 ماه 78مدت اجرا :                                    0939تاریخ شروع: 

 0934 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده :

 حجمی وزن درصد 3/4 تا 1/4 بین گاو شیر در آن مقدار و بوده ساکاریددی یک الکتوز     

 نداشتن با بیوتیک آنتی مصرف ژنتیک، همچون مختلف لدالی به افراد از بعضی. کندمی تغییر

 دچار شیر مثل لبنی محصوالت از بعضی مصرف با و ندارند را الکتوز هضم توانایی الکتاز، آنزیم

 آن مقدار معین، دمای در الکتاز آنزیم توسط شیر آنزیمی هیدرولیز. گردندمی گوارشی مشکالت

 مونوساکارید دو به و شده شکسته الکتوز روش این رد. رساندمی صفر به یا و داده کاهش را

 شیر هضم قابلیت و دهدمی شیر به قبل از ترنشیری طعمی که شودمی تبدیل گاالکتوز و گلوکز

 مورد نیز شیر در الکتوز مقدار نسبی کاهش برای فیلتراسیون روش از استفاده. بردمی باال را

 غشاها از آن عبور سپس و شیر چربی مقدار نظیمت با روش این در .است گرفته قرار مطالعه

  توسط آنزیمی هیدرولیز دما تنظیم با اًنهایت و داده کاهش درصد 9 حدود به را الکتوز مقدار

 .گیردمی صورت گاالکتوزیداز بتا
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 بافت کشت کنیکت از استفاده با Crataegus spp زالزالک انبوه تولید: عنوان طرح پژوهشی

 گیاهی

 

 جهاد کشاورزی استان اصفهان سازمان: دستگاه کارفرما

     بنیادی      توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                    زی   کشاور                         فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان طبیعی ومنابع کشاورزی مرکز تحقیقاتدستگا ه مجری: 

 رهنما-دکترتاتاری اطرشی                                                   ناظر طرح : محمودمجری طرح: 

 1267-786971 کدرهگيری:

 

 855(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 855: يليون ریال(م)به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 7929تاریخ شروع: 

 -تاریخ خاتمه :

 

10 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده :

 پروتکلی ریزیپایه ظورمنهب. گرددمی تکثیر سختی به مرسوم هایروش ازطریق زالزالک     

 محیط روی بر کشت برای ریزنمونه بعنوان جانبی جوانه یک حاوی قطعات ریزازدیادی، برای

MS  مختلف هایغلظت حاوی BA و Kin( 0، 1، 4، 1) و NAA (0، 1، 1) لیتر بر گرممیلی 

. بود دخواه تکرار 9 با ریزنمونه 10 محتوی کشت ظرف هر. گرفت خواهند قرار استفاده مورد

  کار این که گردند شدن طویل فاز وارد زاییریشه از قبل باید متریسانتی 9/1 تا 1 هایشاخه

 طویل هایشاخه درصد و انجام Kin لیتر بر گرم میلی 1 حاوی MS محیط روی بر آنها کشت با

 . شوندمی دارریشه لیتر بر گرم میلی( 1 و 0، 5/0 ) IBA حاوی MS ½ محیط روی بر شده

 هایلیوان به دارریشه هایگیاهچه انتقال) گلخانه به انتقال و سازیمقاوم بعد مرحله در

 شد. خواهد انجام( پرلیت 9/1+  موس پیت 4/9 حاوی پالستیکی
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

  کالس ارتقاء هدف با اراضی عمران و اصالح نقشه تهیه و بررسی: عنوان طرح پژوهشی

 مهیار دشت راضیا بندیطبقه

 

 جهاد کشاورزی استان اصفهان سازمان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 شهرضاشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان طبیعی ومنابع کشاورزی مرکز تحقیقاتدستگا ه مجری: 

 توکلی مهران ناظر طرح :               حمید محمدی قیومی مجری طرح:

 1267- 780622 کدرهگيری:

 

 755(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 755: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                نه ای                       هزي       محل تامين اعتبار:

 

 7929تاریخ شروع: 

 -تاریخ خاتمه :

 

81 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده :

 شده انجام گذشته در اجمالی هایمقیاس در شناسیخاك مطالعات برخی مهیار دشت در     

 تدوین طرح با ارتباط در اراضی بندیطبقه و شناسیخاك میلیتک مطالعه نیز 31 سال در. است

  آن نتایج و گرفت انجام محمدی قیومی حمید دکتر آقای توسط اصفهان استان کشت الگوی

 عمران و اصالح نقشه تهیه حد در آن دقت و مطالعه مقیاس اما. گرفت قرار مزبور طرح دراختیار

  و شده گردآوری و موجود اطالعات مجموعه از ادیپیشنه مطالعه این در. است نبوده اراضی

 مجری و موجود ارزشمند تجارب نیز و آب و خاك تحقیقات سسهمؤ هایچهارچوب از استفاده با

 آن تحقیق این دستاورد. شد خواهد مربوطه نقشه و اراضی اصالح هایفرمول تهیه به مبادرت

 واحد هر در که داد خواهد را امکان این یکشاورز جهاد سازمان و برداربهره به که بود خواهد

 کالس پذیرد، صورت اراضی عمران و اصالح عملیات پیشنهادی فرمول مطابق اگر خاك، نقشه

 عرصه بردارانبهره برای دستاوردهایی چه و یافت خواهد ارتقاء میزان چه به اراضی بندیطبقه

  مزبور، نقشه تهیه که ستا آن یدمؤ شده انجام موارد تجربه. داشت خواهد آبیاری و کشت

 را تولید هایهزینه از بسیاری درازمدت در و بوده اراضی و خاك بهسازی برای راه نقشه عنوانبه

 تمامی در پروژه این مشابه. بخشید خواهد بهبود را محصول کیفیت و عملکرد و داده کاهش

 است. میسر باشند،می موردنظر مقیاس در شناسی خاك اولیه اطالعات دارای که هاییدشت
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 مرغ پرورش و تکثیر مرکز بومی مرغان( همخونی) ژنتیکی روند بررسی : عنوان طرح پژوهشی

اصفهان بومی  

 

 جهاد کشاورزی استان اصفهان سازمان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 پايه       علوم           علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                      اصفهاناستان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان طبیعی ومنابع کشاورزی مرکز تحقیقاتدستگا ه مجری: 

 جهانبخش خسروناظر طرح:             خانیان اسماعیل سعیدمجری طرح: 

 1267- 781021 :کدرهگيری

 

 91(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 91: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 7929تاریخ شروع: 

 7920 تاریخ خاتمه :

 

011 :درصد( به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده :

 شرایط به نسبی سازگاری به توجه با و بوده منطقه هر ارزش با ژنتیکی منابع از بومی طیور     

 بنابراین. باشندمی ینئپروت تأمین مفید منبع یک روستایی هایخانواده برای روستا نامساعد

 و خونیهم سطح حفظ برای گزینش مناسب راهکارهای توسعه ازطریق نژادها این از حفاظت

 با که ضروریست امری تولید میزان بر آن تأثیر و مولد درگله خونیهم افزایش روند بررسی

 در ژنتیکی پیشرفت میزان محاسبه ، مناسب اصالحی هایبرنامه تدوین و هاگله مداوم ارزیابی

 مضاعف انگیزه دایجا و تولید دهی باز افزایش باعث نهایتاً هک باشدمی پذیرامکان بومی ایهمرغ

 مراکز از اصفهان بومی مرغ پرورش و تکثیر مرکز. گرددمی بومی مرغ دهندگانپرورش در

  و نمایدمی فعالیت روستا سطح برای مرغ نژاد اصالح جهت که است کشوری پشتیبانی

 گذاریتخم صفت منجمله صفات از بعضی برای انتخاب نسل تجدید جهت هرساله منظوربدین

 تاثیر تحت صفت این چون و پذیردمی انجام باشدمی روستا در پرورش برای مهم تصفا از که

 منفی اثرات از جلوگیری برای خونیهم میزان شدن مشخص لذا ،گیرد قرار تواندمی خونیهم

 است . مهم سیارب خونیهم
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 استان در فشارتحت آبیاری هایسامانه برداریبهره مديريت و فنی ارزيابی: عنوان طرح پژوهشی

 اصفهان

 

 جهاد کشاورزی استان اصفهان سازمان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                 علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان طبیعی ومنابع کشاورزی مرکز تحقیقاتدستگا ه مجری: 

 پورعلیناظر طرح :                                     نیا فرزام  مجری طرح: 

 1267- 780278 کدرهگيری:

 

 815(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 815: ن ریال(ميليو)به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 7929تاریخ شروع: 

 -تاریخ خاتمه :

 

11 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده :

  و استان در آبی بعمنا محدودیت به عنایت با و کشاورزی در آب نقش و اهمیت به باتوجه     

 استفاده بهینه اهمیت کشاورزی، تولیدات برای بیشتر تقاضای و جمعیت روزافزون رشد ازطرفی

  را کشاورزی بخش اندرکاراندست و مسئولین مسئولیت آب، وریبهره افزایش و آبی منابع از

 آن اساس و پایه که است هاییروش از فشارتحت آبیاری هایسامانه. است نموده چنداندو

 به هاسامانه این از استفاده. است امروز دنیای در صنعت و علم توسعه و پیشرفت بر مبتنی

 منطقه فرهنگی و اجتماعی ،اقتصادی شرایط و گیاه نوع ،خاك توپوگرافی ،هوایی و آب شرایط

  گیاه بیآ نیاز تامین ضمن تواندمی اصولی اجرای و صحیح طراحی درصورت و دارد بستگی

 بکارگیری. گردد مزرعه سطح در آب یکنواختنسبتاً  توزیع سبب رشد، مختلف مراحلدر

 سامانه مناسب کارآیی و منابع از صحیح استفاده به منتج الزاماً فشارتحت آبیاری هایسامانه

 مناسب نتایج حصول در مهمی نقش آبیاری هایسامانه از برداریبهره صحیح مدیریت. گرددنمی

 هایپروژه از بعضی موفقیت عدم مشکالت و مسائل درصد 40 حدود ما کشور در. کندمی ایفاء

    . اندداده نسبت آبیاری سامانه از برداریبهره صحیح مدیریت عدم مسائل به را فشارتحت آبیاری

 ناسانکارش کمک با استان فشارتحت آبیاری هایسامانه ارزیابی منظوربه آزمایش این در      

 پوششتحت سطح بیشترین دارای که دشت سه کشاورزی جهاد سازمان خاك و آب مدیریت

 انتخاب باشد شده واقع متفاوت اقلیم سه در جیحاًتر و است فشارتحت آبیاری هایسامانه

 . شد خواهد انجام ایپرسشنامه و ایمزرعه صورت دو به مذکور هایسامانه ارزیابی. گرددمی

 گردد.می گیریاندازه آبیاری سامانه کل راندمان با مرتبط پارامترهای ایمزرعه ارزیابی در
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 ارزیابی در. شودمی داده تطبیق شده اجرا چهآن با و مطالعه هاطرح دفترچه همچنین     

 کشاورزان اطالعات به توجه با نیز قسمتی و مجری توسط پرسشنامه از قسمتی ای،پرسشنامه

 برداری،بهره به مربوط مختلف مسائل برداربهره به مربوط پرسشنامه در. گرددیم تکمیل مناطق

 بررسی در. شودمی آورده کشاورز دیدگاه از آن اجتماعی و اقتصادی مسائل و مندیرضایت

 پارامتر هر کمینه و بیشینه معیار، انحراف میانه، میانگین، مانند مختلف پارامترهای آماری

. گیردمی قرار بررسی مورد یکدیگر با مختلف پارامترهای همبستگی چنینهم. گرددمی بررسی

 .گرددمی ارائه الزم پیشنهادات و تعیین مختلف عوامل تاثیر میزان درنهایت
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

  ريشه و طوقه پوسیدگی بیماری های به گندم ارقام ارزيابی: عنوان طرح پژوهشی

 

 جهاد کشاورزی استان اصفهان سازمان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                             کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                 علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 شهرضاشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان طبیعی ومنابع کشاورزی تمرکز تحقیقادستگا ه مجری: 

 رحیمی حسنعلیناظر طرح : مهدی         اصفهانی نصر  مجری طرح: 

 1267- 781006 کدرهگيری:

 

 95(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 95: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 ماه  78 مدت زمان اجرا:                            0939تاریخ شروع: 

 7920 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده : 

  سیعیو سطحدر که ستا رکشو مختلف مناطقدر انیرا ییاغذ مهم تمحصوال از مگند     

 .دارد ارقر رکشو تژیکاسترا تمحصوال مهمترین یفرد در و ددگرمی کشت بیآو یمدصورت به

 وقوع به کشت مورد مزارع از توجهی قابل شدت با گندم طوقه و ریشه پوسیدگی اکنونهم

 امیدبخش هاالین و کشت مورد ارقام مقاومت انزمی نظراست در تحقیق این در لذا. است پیوسته

 هایبررسی و بیماری عامل جداسازی -1 :گردد انجام ذیل شرح به فوزاریومی بیماری این به

 گلخانه شرایط در الین و ارقام حساسیت بررسی -9 ،زاییبیماری هایآزمایش -1، آزمایشگاهی

 بندیدرجه و موجود هایشاخص براساس ارقام تفکیک -4 ،آماری طرح درحالت بیماری عامل

 و ساده پذیریتجزیه -1 ،نتایج تایید در آزمایشات ارتکر -5 ،100 الی 0 از ارقام بیماری شدت

 هاآن بندیگروه و حساسیت انزمی براساس الین و ارقام هایخوشه تجزیه -7 ،آزمایشات مرکب

 .حساسیت میزان براساس مربوطه هایدسته در
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 فشارتحت آبیاری روش به Mentha longifolia گیاه زراعت بررسی: طرح پژوهشیعنوان

 کاشان منطقه در( تیپ)

 

 جهاد کشاورزی استان اصفهان سازمان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                 علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 کاشانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان طبیعی ومنابع کشاورزی مرکز تحقیقاتدستگا ه مجری: 

 پورعلی حیدرعلی ناظر طرح :                            بتولی حسین مجری طرح: 

 1267- 780620 کدرهگيری:

 

 011(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 715: ن ریال(ميليو)به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 7929تاریخ شروع: 

 -تاریخ خاتمه :

 

80 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده :

 درمناطق طوالنی پیشینه از پونه و نعناع مختلف هایگونه اًمخصوص و داروئی گیاهان زراعت     

 زمینی زیر آب هایسفره ایستابی سطح افت مقوله به توجه با. است بوده برخوردار کشور مختلف

 گیاهان پرورش و کشت الگوهای به متفاوتی نگرش طلبدمی کشور، مرکزی خشک درمناطق

 یهاسال طی کاشان درمنطقه نعناع زراعت سنتی، شیوه در اگرچه. پذیرد صورت داروئی

 نظیر شناختی بوم متعدد هایمحدودیت به توجه با ولیکن بوده، غرقابی آبیاری ازطریق متمادی

  پذیرامکان کرتی کشت ازطریق و سنتی روش به محصوالت گونهاین زراعت گرما، و خشکی

 . پذیرد صورت آبیاری نوین هایشیوه از گیریبهره در اقداماتی گرددمی تأکید بنابراین. باشدنمی

( تیپ شیوه به) فشار تحت آبیاری روش از استفاده با محصول این زراعت تحقیق این در     

 گیاه سالم هایریزوم کاشت به اقدام کشت، بستر سازیآماده از پس روش این در. گیردمی انجام

  هایسرشاخه هرس زمان در شک بدون. گرددمی اجراء فشارتحت آبیاری آن، از پس و نموده

 روی در اًمجدد محصول، برداشت از پس و آوریجمع موقت طورهب تیپ نوارهای گیاه، رداگل

 قابل جوئیصرفه تنها نه زراعت، شیوه این اجرای با بنابراین. گرددمی پهن کشت خطوط

 زمان اًترجیح و گیاه آبی نیاز با متناسب این بر افزون گرفته، انجام آب مصرف در ایمالحظه

 .گیردمی انجام شب گامهن در آبیاری

 

 

 

 

 

 

 



231 

 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 استان در جايگزين محصوالت ساير با برنج مصرفی آب میزان مقايسه: عنوان طرح پژوهشی

 اصفهان

 

 جهاد کشاورزی استان اصفهان سازمان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 ه      علوم پاي           علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان طبیعی ومنابع کشاورزی مرکز تحقیقاتدستگا ه مجری: 

 رضا خاکپورناظر طرح :                      علیرضا پوش مامن مجری طرح: 

 780628-1267 ی:کدرهگير

 

 05(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 05: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 7929تاریخ شروع: 

 -تاریخ خاتمه :

 

81 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده :

 در کشاورزی هایزمین اکثر اکنونهم. باشدمی ضروری کشت الگوی صحیح مدیریت     

 توجه با و دارند باالست، آبی نیاز با گیاهی که برنج به اختصاص مبارکه و لنجان هایشهرستان

 ینتعی آزمایش این از هدف. است الزم جایگزین گیاه انتخاب در سعی منطقه در آب بحران به

 توسط کرد جایگزین توانمی مذکور درمناطق که محصوالتی و برنج برای کاربردی آب مقدار

  منظور اینبه. شدبامی یکدیگر با هاآن مقایسه سپس و اقتصادی پارامترهای کشاورزان،

  مزرعه تعدادی استان، کشاورزی جهاد سازمان خاك و آب و زراعت بخش همکاران مشورت با

 محصوالت کاربردی آب مقدار آب، گیریاندازه تجهیزات با و انتخاب مذکور ایهشهرستان در

  مدت این در همچنین. شودمی گیریاندازه برداشت تا کاشت از کشاورزان، توسط موردنظر

 به توجه با برداشت از پس. شودمی ثبت برداشت و داشت کاشت، به مربوط هایهزینه تمام

 نتایج نهایت در و محاسبه نظر مورد محصوالت آب مصرف کارآیی محصوالت از کدام هر عملکرد

 گردد.می آنالیز اقتصادی و آماری نظر از آمده دستبه
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 تراکتورهای روی بر نصب قابل کود چال حفر دستگاه ساخت و طراحی: عنوان طرح پژوهشی

 باغی

 

 ستان اصفهانجهاد کشاورزی ا سازمان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                 علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان یطبیع ومنابع کشاورزی مرکز تحقیقاتدستگا ه مجری: 

 سعیداحمدی فرهمند ناظر طرح :                           تاکی اورنگ مجری طرح: 

 1267- 780666 کدرهگيری:

 

 15(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 15: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 0939تاریخ شروع: 

 -تاریخ خاتمه :

 

81 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده :

 که باشدمی باغی تراکتورهای روی بر نصب قابل کنگودال یک ساخت طرح این از هدف     

 عمق تا مترسانتی 10-15 قطر به هاییگودال تراکتور کنار در متری دو حداکثر فاصله در بتواند

 رعایت و آویزان هایشاخه با تداخل عدم ضمن تواندمی تراکتور حالت این در. کند حفر دلخواه

 یک نصب با کار این. نماید حفر درخت تنه نزدیکی در هاییگودال درخت، از مناسب فاصله

 موتور قدرت تقالان. گردد می ممکن بازو انتهای به مته اتصال و تراکتور عقب به مکانیکی بازوی

 . گرددمی انجام هیدروموتور و قوی فشار هایشیلنگ ازطریق هیدرولیکی روش به مته به

 خاك از کشیدن باال و آن روی بر عمودی نیروی اعمال وظیفه مته روی بر هیدرولیکی جک یک

 باال یبرا مته زیاد چرخشی سرعت از که تراکتوری نوع برخالف هاماشین این کار اساس. دارد را

 شده پیچ خاك داخل به کم سرعت با مته گردد،می استفاده اطراف به خاك شدن پرتاب و آمدن

 کشیده باال به است شده متراکم مارپیچ هایپره بین در که خاکی مته، آهسته کشیدن باال با و

 شود.می
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 هایجوجه گوشت تولید عملکرد بر ئینپروت و انرژی مختلف سطوح اثر: عنوان طرح پژوهشی

 بومی

 

 جهاد کشاورزی استان اصفهان سازمان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان طبیعی ومنابع کشاورزی مرکز تحقیقاتدستگا ه مجری: 

 فقیه مهدی ناظر طرح:                   عبادی رضا محمدمجری طرح: 

 780580-1267 کدرهگيری:

 

 755(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 755: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              ل تامين اعتبار:مح

 

 7929تاریخ شروع: 

 -تاریخ خاتمه :

 

81 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده :

 درخصوص باال پروتئین و انرژی به اصفهان استان منظوره دو بومی مرغان پاسخ منظوربه     

 تکرار هر در جوجه قطعه 10 و تیمار هر در تکرار 4 تیمار، 3 در آزمایشی گوشت، تولید توان

  9000 ،1800 انرژی سطح سه با تیمارها این. شودمی طراحی 9×9 فاکتوریل صورتهب

  روز 10 آزمایش، دوره. شد خواهد تنظیم درصد 14 و 11 ،10 پروتئین سطح سه و 9100 و

  توزین هفتگی صورتبه وزن افزایش و خوراك مصرف دوره، این در و شده گرفته درنظر

 مختلف اجزاء سپس و نموده ذبح را تکرار هر از نر جوجه دو تعداد دوره، پایان در. گردندمی

 هایداده ماریآ تجزیه پایان در. شود می ثبت گوارش دستگاه وزن و قلب وزن کبد، وزن الشه،

 .شد خواهد انجام SAS  افزار نرم از دهاستفا با نیز رکوردبرداری مورد
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 گوشت با مقايسه در شترمرغ گوشت تولید هایهزينه اقتصادی مقايسه: عنوان طرح پژوهشی

 گوساله

 

 جهاد کشاورزی استان اصفهان سازمان: دستگاه کارفرما

     بنیادی      توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  نی  علوم انسا                                    هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان طبیعی ومنابع کشاورزی مرکز تحقیقاتدستگا ه مجری: 

 محمدی قربانعلیطرح :  ناظر                         نیکويی علیرضامجری طرح: 

 1267-780589 کدرهگيری:

 

 05(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 05: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 7929تاریخ شروع: 

 -تاریخ خاتمه :

 

81 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده :

  گیریشکل به شروع شترمرغ پرورش مزارع پیش سال 10 الی 15 حدود از ایران در     

 مختلف سنین در شترمرغ طبیعت داد نشان استان مزارع عملکرد وضعیت بررسی. است نموده

 و زیست راحتی به هواوآب این در تواندمی پرنده این و است سازگار اصفهان استان هوایوآب  با

 میانگین با اصفهان استان در مادر هایشترمرغ عملکرد میانگین برابری و نزدیکی. یابد پرورش

 و وارداتی هایشترمرغ تولید و زندگی برای استان اقلیمی خوب پتانسیل دهندهنشان دنیا،

 رقیب کشورهای سایر در مرغشتر تولید با استان شترمرغ تولیدات خوب رقابت قدرت همچنین

  حاضر درحال. است باشند،می مرطوب و سرد هوایوآب دارای که اروپایی کشورهای خصوصاً

 درحال ظرفیت با غیرمولد و مولد شترمرغ پرورش مزارع اصفهان استان دام، امور آمار براساس

 این با تبطمر اقتصادی مسائل درخصوص پژوهشی تاکنون وجود، این با. باشندمی گسترش

 مزارع اقتصادی مسائل بررسی منظوربه پژوهش این. است نپذیرفته صورت دامپروری فعالیت

  ءاجرا به پرواریگوساله قرمز گوشت تولید با آن مقایسه و اصفهان استان در شترمرغ پرورش

 تکمیل ازطریق میدانی و اسنادی مطالعات ازطریق طرح اطالعات آوریجمع. آمد درخواهد

 درنقاط گوساله پرواربندی و شترمرغ پرورش فعال واحدهای به حضوری مراجعه و پرسشنامه

 گوشت تولید با مقایسه در مرغ شتر گوشت شده تمام متیق سپس،. بود خواهد استان مختلف

 تحلیل و نتایج براساس. گرفت خواهد قرار بررسی مورد گوساله هایپرواربندی در قرمز

 پرورش نمودن اقتصادی برای الزم راهکارهای که گفت توانمی پذیرفتهصورت حساسیت

  .بود خواهد چه آن کردن پذیررقابت و شترمرغ
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 هایسیستم دارای گوشتی هایمرغداری عملکرد و سوخت بازده بررسی: عنوان طرح پژوهشی

 مختلف گرمايشی

 

 زی استان اصفهانجهاد کشاور سازمان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان طبیعی ومنابع کشاورزی مرکز تحقیقاتدستگا ه مجری: 

 شريفی ابراهیم محمد ناظر طرح:                   آذربايجانی علیرضا مجری طرح: 

 1267- 780587 کدرهگيری:

 

 855(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 855: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 7929تاریخ شروع: 

 -تاریخ خاتمه :

 

11 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده :     

 گرمایشی هایسیستم از یکی دارای که مرغداری 150 حدود استان، گوشتیمرغداری های      

 هزار 90 الی 10 ظرفیت با و بوده گرماتاب و کف از گرمایش جت، هیتر مشعل، کابینتی، هیتر

 هامرغداری این در. گردندمی انتخاب باشند طولی تهویه و مناسب عرض و طول دارای ایقطعه

 دان، مصرف میزان سال،( پاییز یا بهار) معتدل و گرم سرد، فصول در ریزیجوجه دوره 9 برای

 در تلفات تجهیزات، سرویس و تعمیر هایهزینه دارو، کننده،ضدعفونی مواد آب، برق، سوخت،

 و عملکردی هایداده آزمایش پایان در. گرددمی ثبت دوره طول وزن افزایش و مختلف سنین

 مدت همچنین و آنها مصرف راندمان و اصلی هاینهاده مصرف گوشتی، هایمرغداری هایهزینه

 قرار آماری یلتحل و تجزیه و مقایسه مورد گرمایشی هایسیستم اولیه هزینه برگشت زمان

 هایسیستم بهینه الگوهای یا الگو تعیین به نسبت اطالعات این از استفاده با و گرفت خواهند

 د.ش خواهد اقدام گوشتی هایمرغداری در گرمایشی
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

  درصد بهبود راهکارهای و شترمرغ کشیجوجه مشکالت بررسی: عنوان طرح پژوهشی

 مزارع در درآوریجوجه

 

 جهاد کشاورزی استان اصفهان سازمان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 فهاناصشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان طبیعی ومنابع کشاورزی مرکز تحقیقاتدستگا ه مجری: 

 فیضی زهراناظر طرح :                  آذربايجانی علیرضامجری طرح: 

 1267- 780585 کدرهگيری:

 

 25(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 25: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                ای                        هزينه       محل تامين اعتبار:

 

 7929تاریخ شروع: 

 -تاریخ خاتمه :

 

01 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده : 

( 1931) استان کشاورزی جهاد سازمان دامی تولیدات بهبود معاونت آمارهای آخرین برطبق     

 واحد 99 و برداریبهره پروانه دارای واحد 19: شامل شترمرغ رورشپ واحد 51 اصفهان استان در

 فعال شترمرغ قطعه 1991 ظرفیت با مزرعه 51 تعداد، این از که هستندتأسیس  پروانه دارای

 استان کشاورزی جهاد سازمان دامی تولیدات بهبود معاونت همکاری با آزمایش این در. باشندمی

 استان مولد شترمرغ مزارع درصد 50 درحدود استان، دارانشترمرغ تعاونی شرکت و اصفهان

 نحوه تغذیه، شامل مولد شترمرغ مزارع در جوجه و تخم تولید با مرتبط اطالعات و انتخاب

 باروری، درصد بهداشتی، عملیات تخم، تولید میزان نژاد، مولدین، سن مولد، هایگروه نگهداری

 سن تا آنها ماندگاری و هابیماری ها،شترمرغ جوجه یهتغذ و نگهداری نحوه درآوری،جوجه درصد

  طرح نیاز مورد اطالعات. گرفت خواهد قرار بررسی مورد مثلی تولید سال یک در و ماهگی 9

 هایداده آزمایش پایان در. گرددمی آوریجمع حضوری مراجعه و پرسشنامه تکمیل ازطریق

 بهبود راهکارهای آن براساس و گرفت خواهند قرار آماری تحلیل و تجزیه و مقایسه مورد طرح

 شد. خواهد ارائه استان مزارع در اهلی دام یک عنوان به شترمرغ جوجه ماندگاری و تکثیر تولید،
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 هایلفع با بیولوژيک مبارزه پتانسیل دارای حشرات شناسايی و بررسی : عنوان طرح پژوهشی

اصفهان هرستانش گندم مزارع در هرز  

 

 جهاد کشاورزی استان اصفهان سازمان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهان: شهر                              اصفهان       استان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان طبیعی ومنابع کشاورزی مرکز تحقیقاتدستگا ه مجری: 

 رحیمی حسنعلیناظر طرح:                   حکمت اسفندياریمجری طرح: 

 1267-780255 کدرهگيری:

 

 11(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 15: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                ينه ای                       هز       محل تامين اعتبار:

 

 7929تاریخ شروع: 

 7920 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  

 
 

 



243 

 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده : 

. است برخوردار ویژه جایگاهی از استراتژیک محصول یک عنوانبه ما کشور در گندم کشت     

 مزارع در( Hordeum spontaneum) جودره مهاجم هرز علف ضورح گذشته سال چند در

 موثر هایکشعلف فقدان دیگر ازسوی و شده محصول کیفی و کمی افت باعث سوازیک گندم

. است گردیده تزاید به رو و عمده مشکل یک به آن شدن تبدیل باعث هرز، علف این کنترل در

 بیانگر دارد وجود هاکشعلف به مقاومت که هاییدرحالت و مشابه موارد در جهانی تجربیات

 ورزیخاك هایسامانه و زراعی هایتناوب به توجه هاآن رأس در و زراعی هایمبارزه به توجه

 ورزی،خاك بدون از اعم مختلف ورزیخاك هایسامانه اثرات تا است برآن حاضر پژوهش. است

 بانک کاهش بر را رایج زراعی هایاوبتن و مرسوم ورزیخاك هایسامانه و حداقل ورزیخاك

 نماید. ارزیابی گندم مزارع در جودره بذر
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 استان در شیری صنعتی هایگاوداری اقتصادی اندازه حداقل تعیین : عنوان طرح پژوهشی

 اصفهان

 

 جهاد کشاورزی استان اصفهان سازمان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                 علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 گلپايگانشهر:                                    اصفهان  استان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان طبیعی ومنابع کشاورزی مرکز تحقیقاتدستگا ه مجری: 

 طهمورث نامداریناظر طرح :                           حیصال اصغرمجری طرح: 

 1267- 780227 کدرهگيری:

 

 15(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 15: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 7929 تاریخ شروع: 

 7920 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده:

 تغییر حاضر درحال ایران کشاورزی گاوداری واحدهای اصولی موافقت تأیید مشکالت از یکی     

 اساسی مشکل دومین آبی،کم مشکل ازپس که مشکلی. باشدمی مزروعی اراضی کاربری

 اقتصادی اندازه حداقل از منظور کشاورزی، اقتصاد ادبیات در. شودمی سوبمح ایران کشاورزی

 به وابسته هایهزینه تمامتأمین  برعالوه بتواند دامدار آن درچارچوب که است ایاندازه

 معیشت حداقل یا مزرعه در کار نیروی( فرصت) انتظاری دستمزد با متناسب درآمدی کشاورزی،

 وضعیت منطقه، به بسته و نیست ثابت درآمد، این. کند کسب( باشد ترمناسب هرکدام) خانوار

 انتخاب. کندمی تغییر و است متفاوت مختلف درمناطق...  و تولید نوع کار، بازار و اقتصادی

  سنجیده هایبینیپیش و دقیق محاسبات براساس واحدها این ظرفیت یا اندازه مناسب

 انجام با تولید جریان توقف یا رکود از جلوگیری و احدو در کار نیروی وقت تمام اشتغال موجب

 گاوداری واحد سودآوری و توفیق به درنهایت و لزوم درمواقع کافی هایهزینه و هاگذاریسرمایه

 هایطرح آمیزموفقیت اجرای بر تواندمی پژوهش این اجرای از حاصل نتایج. انجامدمی موردنظر

 د.بینجام دامداری
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیت مشخصا  

 سبزی و میوه محصوالت مختلف هایاندام در نیترات غلظت بررسی : عنوان طرح پژوهشی

 اصفهان تولیدی

 

 جهاد کشاورزی استان اصفهان سازمان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                      اصفهاناستان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان طبیعی ومنابع کشاورزی مرکز تحقیقاتدستگا ه مجری: 

 حداد محمدمهدیناظر طرح:                   رضا حمید رحمانیمجری طرح: 

 1267- 780225 کدرهگيری:

 

 61(: ميليون ریالبه ) طرح اعتبار مصوب

 65: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 7929تاریخ شروع: 

 7920 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده :

 هایبافت در نیترات غلظت تجمع ازنظر استان مهم و پرمصرف سبزیجات تحقیق این در   

  سبزیجات کار، انجام برای. گیردمی قرار بررسی مورد محصول متفاوت هایاندازه و مختلف

 و ریز) پیاز ،( پوست و درشت و ریز) خیار ،(درشت و ریز) فرنگی گوجه شامل ایمیوه یا ایغده

 و درشت و ریز) زمینی سیب ،(غده) تربچه ،(غده) پیازچه ،(زیرین و دوم و اول هایالیه درشت،

 ،(برگ) نعناع شامل برگی سبزیجات و ریز فلفل و دلمه فلفل ،(درشت و ریز) بادمجان ،(پوست

 برگ ،(برگ) تربچه ،(برگ) پیازچه ،(برگ) ریحان ،(برگ) گشنیز ،(برگ) جعفری ،(برگ) شوید

 هایاندام در و انتخاب( برگ) تره و( دمبرگ و برگ) اسفناج بلیله،شن ،(دمبرگ و برگ) چغندر

. شد خواهد مقایسه نیتراتی ازت مجاز غلظت با و گیریاندازه نیتراتی ازت غلظت آنها مختلف

  مختلف مزارع از و( فالورجان و شمالی براآن) مختلف ازمناطق نمونه 18 سبزی هر برای

 مربوطه سبزی مذکور منطقه دو در اینکه به بسته)  ،(تکرار 9 مزرعه هر در و مزرعه 9 هرمنطقه)

 به توجه با آن حداکثر و 91 گیاه یک برای نمونه تعداد حداقل. شودمی برداشت( شود کشت

 . بود خواهد 814 برابر هانمونه جمع که بوده نمونه 108 شده گرفته درنظر هایاندام

 .شد خواهد آوریجمع شده تهیه هایفرم قالب رد مزرعه زراعی مدیریت اطالعات االمکانحتی
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 در اصلی محصول در کلم بید جمعیت کاهش جهت تله گیاهان کشت : عنوان طرح پژوهشی

 اصفهان استان

 

 جهاد کشاورزی استان اصفهان سازمان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                نی  علوم انسا                                    هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان طبیعی ومنابع کشاورزی مرکز تحقیقاتدستگا ه مجری: 

 ريار عرفانیشهناظر طرح :          کريم اصفهانی زاده کريممجری طرح: 

 1267- 780218 کدرهگيری:

 

 61(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 61: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 7929 تاریخ شروع: 

 7920 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به زان پيشرفت )مي  

 
 

 



249 

 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده :

 وجود شیمیایی هایکشحشره متوالی کاربرد با دررابطه ایمالحظهقابل هاینگرانی امروزه     

 و حاد هایبیماری آفات، مجدد طغیان ها،کشحشره به آفات مقاومت به توانمی ازجمله که دارد

 . داشت اشاره کشاورزی محصوالت قتصادیغیرا تولید و محیط آلودگی انسان، برای مزمن

 مزارع آفت ترینمهم ،Plutella xylostella (L.) (Lepidoptera, Plutellidae) کلم، بید

 و ترب تربچه، شلغم، نظیر دیگر چلیپائیان به و باشدمی اصفهان استان در گلکلم و پیچکلم

 کرده پیدا طغیانی حالت اصفهان ناستا در کلم بید اخیر هایسال در. زندمی خسارت نیز کلزا

 شده توصیه دوزهای برابر ده تا حتی متداول هایکشحشره انواع از استفاده کهبطوری .است

 بعالوه، و سنتتیک، هایکشحشره به حشره این مقاومت. نیستند آفت این کنترل به قادر

 تازه بصورت بیشتر که گلکلم و پیچکلم نظیر محصوالتی در مصرفی سموم باالی باقیمانده

 را آفت این کنترل جهت پایدار و اکولوژیک هایروش از استفاده به نیاز نیز گردندمی مصرف

 سازگار علتهب بلکه باشندمی کاربردی و ساده تنها نه زراعی هایروش. است ساخته دوچندان

 و یتوئیدپاراز زنبورهای از استفاده نظیر دیگر اکولوژیک هایروش با توانندمی بودن

 اکولوژیک و زراعی روش یک تله گیاهان از استفاده. شوند تلفیق میکروبی هایکشحشره

 قابل افزایش آن کاربرد اخیر هایسال در و بوده آفات مدیریت سنتی ابزار از که باشدمی

 نعنواهب) کلم بید میزبان گیاه چند مقایسه و بررسی مطالعه، این از هدف. است یافته ایمالحظه

 تواندمی حاصله نتایج. باشدمی اصلی محصول در مهم آفت این جمعیت کاهش در( تله گیاه

 دیگر پایدار راهبردهای با تلفیق با یا و تنهایی به کلم بید مدیریت در جدید راهکار عنوانهب

 گردد . استفاده
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 تنش به تحمل ازنظر گندم جديد هایالين و ارقام کیفی و کمی مقايسه : عنوان طرح پژوهشی

 رودشت و برخوار مناطق شور اراضی شوری

 

 جهاد کشاورزی استان اصفهان سازمان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 شاهین شهرشهر:                                     اصفهان استان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان طبیعی ومنابع کشاورزی مرکز تحقیقاتدستگا ه مجری: 

 مهران توکلیناظر طرح :                                  اکبر قندیمجری طرح: 

 1267- 780612  کدرهگيری:

 

 65(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 65: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 7929تاریخ شروع: 

 7920 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده :

 مختلف درمناطق مختلفی محیطی هایتنش با استان زراعی گیاه ترینمهم عنوانبه گندم     

 عملکرد کاهش و گندم زراعت به خسارت باعث که محیطی هایتنش ازیکی. است مواجه استان

 خسارت کاهش راهکار ترینعملی و ترینمهم محققین. است شوری تنش گردد،می آن تولید و

 به متحمل گندم جدید الین 4 تعداد یقتحق این در. دانندمی متحمل ارقام معرفی را شوری

  ورزنه و رودشت درمناطق شاهد ارقام همراه به اند،شده حاصل نژادیبه آزمایشات از که شوری

 هایبلوك استفاده مورد آماری طرح. گرفت خواهند قرا موردمقایسه شوری تنش به تحمل زنظرا

 تاریخ بوته، ارتفاع سنبله، ظهور یختار شامل بررسی مورد صفات. است تکرار 4 با تصادفی کامل

 پروتئین میزان و دانه هزار وزن برداشت، شاخص بیوماس، دانه، عملکرد فیزیولوژیک، رسیدگی

 برای صفات هایمیانگین مقایسه و واریانس تجزیه ازجمله الزم آماری عملیات. بود خواهد دانه

 مرکب آنالیز مرکب، واریانس زیهتج به بودن مجاز درصورت و انجام جداگانه طورهب هرمنطقه

 گردد. مشخص شوری تنش به رقم ترینمتحمل تا گرفت خواهد صورت نیز مناطق برای
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 رايطش در سرما تنش به متحمل گندم جديد ارقام کیفی و کمی مقايسه : عنوان طرح پژوهشی

هر(فريدونش و فريدن)استان سرد مناطق مرسوم تناوب در( زندانی کشت) تأخیری کشت ) 

 

 جهاد کشاورزی استان اصفهان سازمان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                 علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 فريدونشهرشهر:                                      اصفهاناستان:                                       محل اجرای طرح: 

 استان طبیعی ومنابع کشاورزی مرکز تحقیقاتدستگا ه مجری: 

 فیروزنیا پیمانناظر طرح:                            داوود افیونیمجری طرح: 

 1267- 780627 کدرهگيری:

 

 65(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 65: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              تامين اعتبار: محل

 

 7929تاریخ شروع: 

 7920 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  

 
 

 



253 

 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده :    

 هایستانشهر. است گردیده واقع سرد اقلیم در اصفهان استان کاریگندم مناطق از قسمتی    

 از بخشی که هستند هاییشهرستان ازجمله چادگان و خوانسار سمیرم، فریدن، فریدونشهر،

 حدود دارای عاًمجمو مذکور هایشهرستان. است واقع سرد اقلیم در آنها گندم زیرکشت اراضی

. باشندمی دیم گندم کشت زیر هکتار 10000 حدود و آبی گندم زیرکشت سطح هکتار 13000

 ناپذیراجتناب را اقلیم این مناسب ارقام ترویج و معرفی به نیاز سرد، اقلیم بر حاکم ویژه طشرای

  الین و رقم شش یا پنج. گرددمی اجرا فریدونشهر و فریدن درمناطق بررسی این .سازدمی

 تاریخ شامل بررسی مورد صفات. گرفت خواهد قرار مقایسه مورد درمنطقه رایج رقم همراهبه

 میزان و دانه هزار وزن دانه، عملکرد فیزیولوژیک، رسیدگی تاریخ بوته، ارتفاع سنبله، ظهور

 هایمیانگین مقایسه و واریانس تجزیه ازجمله الزم آماری عملیات. بود خواهد دانه پروتئین

 مرکب، واریانس تجزیه به بودن مجاز درصورت و انجام جداگانه طورهب هرمنطقه برای صفات

 گردد . مشخص رقم ترینمناسب تا گرفت خواهد صورت نیز مناطق برای مرکب آنالیز
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 انتهای خشکی تنش به تحمل ازنظر گندم جديد هایالين و ارقام مقايسه : عنوان طرح پژوهشی

 بیدگل و آران ، اردستان مناطق در رشد فصل

 

 اصفهان جهاد کشاورزی استان سازمان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                             کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                    علوم انسانی                                    هنر                                    

 

 شاهین شهرشهر:                                  اصفهان    استان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان یطبیع ومنابع کشاورزی مرکز تحقیقاتدستگا ه مجری: 

 مهران توکلیناظر طرح :                                   اکبر قندیمجری طرح: 

 1267-780612  کدرهگيری:

 

 65(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 65: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 7929تاریخ شروع: 

 7920 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده : 

 مختلف درمناطق مختلفی محیطی هایتنش با استان زراعی گیاه ترینمهم عنوانبه گندم     

 عملکرد کاهش و گندم زراعت به خسارت باعث که محیطی هایتنش از یکی. است مواجه استان

 خسارت کاهش راهکار ترینعملی و ترینمهم محققین. است شوری تنش گردد،می آن تولید و

  متحمل گندم جدید الین 4 تعداد تحقیق این در. دانندمی متحمل ارقام معرفی را شوری

 و ترودش درمناطق شاهد ارقام همراه به اند،شده حاصل نژادیبه آزمایشات از که شوری به

 استفاده مورد آماری طرح. گرفت خواهند قرا مقایسه مورد شوری تنش به تحمل ظرناز ورزنه

 ارتفاع سنبله، ظهور تاریخ شامل بررسی مورد صفات. است تکرار 4 با تصادفی کامل هایبلوك

 میزان و دانه هزار وزن برداشت، شاخص بیوماس، دانه، عملکرد فیزیولوژیک، رسیدگی تاریخ بوته،

 هایمیانگین مقایسه و واریانس تجزیه ازجمله الزم آماری عملیات. بود خواهد دانه روتئینپ

 آنالیز مرکب، واریانس تجزیه به بودن مجاز درصورت و انجام جداگانه بطور هرمنطقه برای صفات

 گردد. مشخص شوری تنش به رقم ترینمتحمل تا گرفت خواهد صورت نیز مناطق برای مرکب
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیشخصات م  

پیاز بندی درجه برای مناسب تکنولوژی تعیین : عنوان طرح پژوهشی  

 

 جهاد کشاورزی استان اصفهان سازمان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             هش: زمينه پژو

 علوم پايه                 علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان طبیعی ومنابع کشاورزی مرکز تحقیقاتدستگا ه مجری: 

 سعیداحمدی فرهمندناظر طرح :    محسن  بادیآ سلطان حیدریمجری طرح: 

 1267-780668 کدرهگيری:

 

 95(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 95: ميليون ریال()به رتخصيص یافته اعتبا

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 7929تاریخ شروع: 

 7920 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده : 

 میلیون 1/1 حدود مقدار، این از که است هکتار 10000 بر بالغ ایران در پیاز زیرکشت سطح     

 نگهداری انبار در یا مصرف خوریتازه صورتبه شده تولید محصول. شودمی تولید پیاز تن

  مثال عنوانبه. است آن تمیزی و اندازه پیاز، قیمت کننده تعیین عوامل ازجمله. شودمی

 مصارف برای متوسط پیازهای و صادرات رایب درشت پیازهای برای تقاضا موارد از بسیاری در

  اهمیت با فروش فرآیند در پیازها خلوص و تمیزی موارد این همه در. است بیشتر داخلی

 شکل با پیازهای تا است گردیده باعث پیاز آوریجمع و برداشت سنتی هایروش وجود. باشدمی

  پیازها انبارداری، پایان در چنینهم. شوند بندیبسته و آوریجمع جایک متفاوت هایاندازه و

  بندیبستهاً مجدد شدن تمیز از پس و شده تخلیه کارگر وسیلهبه بندیبسته هایتوری از

 مکانیزه هایروش به نیاز فرآیند این در. شودمی انجام نیز هاغده بندیدرجه گاها که شوندمی

 سازندگان ازتعدادی. شودمی ساساح عملیات دقت افزایش و بندیدرجه هایهزینه کاهش برای

 بررسی به نیاز هادستگاه این عملکرد که اندکرده پیاز بندیدرجه تجهیزات تولید به اقدام داخلی

 بندیدرجه برای موجود هایدستگاه عملکرد ارزیابی و بررسی به تحقیق این در. دارد ارزیابی و

 دستگاه یک ضرورت درصورت و مناسب اهدستگ انتخاب ضمن ادامه در. شد خواهد پرداخته پیاز

  پیازها کردن تمیز برعالوه بود خواهد قادر دستگاه این. شودمی ساخته و طراحی پیاز بنددرجه

 نماید. تفکیک اندازه گروه چهار تا سه در را آنها پیاز، از شده جدا پوسته و خاشاك و خاك از
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 صدمات ازنظر ایمیله و اینقاله زنجیر پیازکن هایماشین يسهمقا : عنوان طرح پژوهشی

 پیاز های سوخ بر وارد مکانیکی

 

 جهاد کشاورزی استان اصفهان سازمان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                 علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                               اصفهان       استان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان طبیعی ومنابع کشاورزی مرکز تحقیقاتدستگا ه مجری: 

 سعیداحمدی فرهمندناظر طرح:                           اردشیر اسدیمجری طرح: 

 1267-780660 کدرهگيری:

 

 01(: ون ریالميليبه ) اعتبار مصوب طرح

 01: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 7929تاریخ شروع: 

 7920 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده : 

 که ایمیله و ایینقاله رنجیر متفاوت سیستم دو با پیازکن ماشین نوع دو تحقیق این در     

 بر آنها تأثیر ازنظر پیاز برداشت در است شده ساخته و طراحی اصفهان استان در اًاخیر

 زمین در ماشین نوع دو این. شد خواهند مقایسه هم با پیاز هایسوخ کمی و کیفی خصوصیات

 منظوربه. گرفت خواهند قرار مقایسه مورد دستی روش با و یکدیگر با منطقه چند در زارعین

  بر وارد مکانیکی صدمات گیریاندازه برعالوه برداشت دستی روش و ماشین دو این مقایسه

  نیز انبارداری خصوصیات ازنظر ماشین دو این توسط شده برداشت هایسوخ پیاز، هایسوخ

 و زراعی ظرفیت: شامل ماشینی لکردیعم خصوصیات همچنین. شد خواهند مقایسه هم با

 شد. خواهد تعیین نیز شده اشاره برداشت هایروش اقتصادی مقایسه برای سوخت مصرف
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

  روش به چغندرقند کاشت در استفاده برای پیاز کارنشاء سازیبهینه : عنوان طرح پژوهشی

 کارینشاء

 

 کشاورزی استان اصفهان جهاد سازمان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                      اصفهان استان:                                       محل اجرای طرح: 

 استان طبیعی ومنابع کشاورزی مرکز تحقیقاتدستگا ه مجری: 

 سعیداحمدی فرهمندناظر طرح :                            اردشیر اسدیمجری طرح: 

 1267- 780721 کدرهگيری:

 

 01(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 01: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 7929تاریخ شروع: 

 7920 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده : 

 بدون) لخت ریشه نشاء از استفاده با و نشاءکاری روش به ایران در چغندرقند تولید اًاخیر      

  خودکار نیمه نشاءکار ماشین یک که یازآنجای. است گردیده معرفی( جانبی ریشه و برگ

 معرفی اصفهان کشاورزی تحقیقات مرکز توسط پیاز نشاء کاشت برای ثقلی انتقال یابرمبن

 ماشین این از نیز قند چقندر لخت ریشه نشاء کاشت برای بتوان رسد می نظر به است گردیده

  چغندرقند نشاء قالانت در ثقلی روش خاصیت از است درنظر تحقیق این در. کرد استفاده

 امتداد به نسبت آن زاویه) سقوط لوله مناسب قطر و انحناء انتخاب. گردد استفاده خاك درون به

 این در بررسی مورد سئواالت سقوط لوله یا موزع در کارگر توسط گذارینشاء زمان و ،(قائم

 را زیادی فضای کهآن ضمن که گرددمی انتخاب ایگونهبه سقوط لوله قطر. بود خواهند تحقیق

 داخلی قطر اساس براین. گیرد قرار خاك داخل و کرده عبور آن از راحتی به نشاء نکند، اشغال

 توصیه چغندرقند تحقیقات بخش توسط که نشاء قطر اندازه بزرگترین برمبنای سقوط، لوله

 مرحله در. شد خواهد آزمون لوله در حرکت روانی نظر از استاتیکی طورهب و انتخاب گرددمی

 انحناءهای با سقوط هایلوله منظور همین به. شد خواهد تعیین سقوط لوله مناسب انحناء بعدی

 خاك یک در واحد این. گرددمی سوار(  پیاز نشاءکار ماشین) کار نشاء واحد یک روی بر مختلف

 .گرفت قرارخواهد انتخاب درنهایت و ارزیابی مورد نشاء استقرار چگونگی نظر از نرم

 

 

 

 

 

 



262 

 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 تولید جهت جو امیدبخش جديد هایالين عملکرد مقايسه و بررسی : عنوان طرح پژوهشی

 خصیل

 جهاد کشاورزی استان اصفهان سازمان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                 علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                     اصفهان استان:                                       محل اجرای طرح: 

 استان طبیعی ومنابع کشاورزی مرکز تحقیقاتدستگا ه مجری: 

 سهرابی شاپورناظر طرح :                        مهرداد محلوجیمجری طرح: 

 1267-780729 کدرهگيری:

 

 05(: ميليون ریالبه ) ب طرحاعتبار مصو

 05: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 7929تاریخ شروع: 

 7920 تاریخ خاتمه :

 

 011 درصد( :به ميزان پيشرفت )
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده : 

  آزمایشات در که معتدل مناطق امیدبخش جو الین 9 بخش امید الین طرح این در     

 کشاورزان از یکی مزرعه در اندداشته هاالین سایر به نسبت باالتری عملکردهای نژادیبه

 بدون ترویجی -تحقیقی هایطرح درقالب مذکور هایالین. شد خواهند کشت اصفهان شهرستان

 کاشته( مربع متر 9500 هاالین از هریک) هکتار یک حدود حتمسا به هاییکرت در تکرار

 حدود هاکرت فاصله و مربع متر در دانه 950 بذر تراکم متر،سانتی 10 خطوط فاصله شوندمی

 براساس کود مصرف منطقه، معمول کاشت تاریخ به باعنایت کشت زمان. بود خواهد متر یک

 و انجام رشد دوره طی زراعی هایمراقبت. گرفت خواهد صورت خاك آزمون نتایج

 خواهد بردارییادداشت که صفاتی ترینمهم. پذیرفت خواهد صورت الزم هایبردارییادداشت

 تعداد بوته، ارتفاع فیزیولوژیکی، رسیدگی و سنبله ظهور زنی،پنجه کاشت، هایتاریخ: شامل شد،

 صفات براساس محصول برداشت از عدب. غیره و دانه هزار وزن دانه، عملکرد مربع، متر در سنبله

 شد. خواهد معرفی و انتخاب برتر الین و انجام الزم مقایسه و ارزیابی شده یادداشت
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

  رازيانه برتر هایژنوتیپ اسانس کیفیت و کمیت و بذر عملکرد بررسی : عنوان طرح پژوهشی

 ایمنطقه – بردیکار اصفهان استان اقلیمی مختلف شرايط در

 

 جهاد کشاورزی استان اصفهان سازمان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                 علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 کاشان: شهر                                  اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان طبیعی ومنابع کشاورزی مرکز تحقیقاتدستگا ه مجری: 

 طالبی شاه محسنناظر طرح :                               لیلی صفايیمجری طرح: 

 1267-780722 کدرهگيری:

 

 95(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 95: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              :محل تامين اعتبار

 

 7929تاریخ شروع: 

 7920 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

  چکيده :

 از یکی و( Apiaceae) چتریان خانواده به متعلق و ساله چند علفی، گیاهی رازیانه     

 کاربرد آرایشی و بهداشتی غذایی، داروئی، مختلف صنایع در که ایران کشور راتیصاد محصوالت

( رازیانه زنتیکی تنوع بررسی طرح) رازیانه ژنوتیپ 11 روی شده انجام بررسی با. دارد فراوانی

  مشخص بنابراین. است افزایش قابل هکتار در تن 5/4 تا گیاه بذر عملکرد که گردید مشخص

 همراه به که داد افزایش برابر 9 تا را بذر عملکرد توانمی برتر هایژنوتیپ ارگیریکهب با گرددمی

 وهواییآب شرایط که آنجائی از. یافت خواهد توجهی قابل افزایش نیز هکتار در اسانس درصد آن

 کامل بلوك طرح درقالب آزمایش این لذا .دارد تأثیر اسانس کیفیت و کمیت بذر، عملکرد روی

  متفاوت اقلیمی شرایط با گلپایگان و سمیرم کاشان، منطقه سه در و تکرار سه اب تصادفی

 11481 آلمانی، P11/810015 برتر رازیانه ژنوتیپ چهار و آمد درخواهد اجرا به سال 9 مدت در

 مورد اسانس کیفیت و کمیت علوفه، عملکرد بذر، عملکرد ازنظر لرستان و همدان اروپایی،

 و طرح اجرای درمناطق کشت جهت مناسب هایژنوتیپ پایان در. گرفت خواهند قرار بررسی

 کشت برای مناسب هایژنوتیپ شناسایی تحقیق دراین. شد خواهند معرفی استان مشابه مناطق

 گرفته قرار نظرمد تولید هایهزینه کاهش و محصول عملکرد افزایش منظوربه منطقه هر در

 .است
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 و زعفران عملکرد روی اکسین مونرهو و زيستی کودهای اثرات بررسی : ان طرح پژوهشیعنو

آن شیمیايی ترکیبات  

 

 جهاد کشاورزی استان اصفهان سازمان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                             کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 فالورجان شهر:                                اصفهان     استان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان طبیعی ومنابع کشاورزی مرکز تحقیقاتدستگا ه مجری: 

 بارباز مهدیناظر طرح:                             حسین زينلیمجری طرح: 

 1267-780727 کدرهگيری:

 

 91(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 91: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 7929تاریخ شروع: 

 7920 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده : 

  دارویی متعدد خواص دارای که است کشور دارویی گیاهان ارزشمندترین از یکی زعفران     

 هاغده وزن میزان افزایش کشور در زعفران تولید افزایش برای مسائل ترینممه ازیکی. باشدمی

 هایهورمون کاربرد با که شده طراحی منظوربدین تحقیق این لذا. باشدمی رشد فصل درطی

 این که داد افزایش را جدید هایغده رشد میزان گل برداشت از عدب زیستی کودهای و رشد

 کدام که است آن مهم دستاورد. گردید خواهد زعفران و گل عملکرد افزایش باعث افزایش

 است. میزان چه به استفاده مورد غلظت میزان و تره سازند نقش زیستی کود و هورمون
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 شرايط در آويشن هایژنوتیپ اسانس و گلدار سرشاخه عملکرد بررسی : هشیعنوان طرح پژو

 اصفهان استان اقلیمی مختلف

 

 جهاد کشاورزی استان اصفهانسازمان : دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                 علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                  اصفهان    استان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان طبیعی ومنابع کشاورزی مرکز تحقیقاتدستگا ه مجری: 

 بارباز مهدی ناظرطرح:                  بابک نژاد بحرينیمجری طرح: 

 1267-  780717کدرهگيری:

 

 91(: ریال ميليونبه ) اعتبار مصوب طرح

 91: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 7929تاریخ شروع: 

 7920 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده : 

  که است معطر هایگونه ترینمهم از Thymus daenensis علمی نام با دنایی آویشن     

 کشور در خودرو و اندمیک هایگونه از یکی آویشن. رویدمی کشور هواییوآب مختلف شرایط در

 لحاظبه برتر ژنوتیپ 4 شامل) ژنوتیپ 5 کشت با تا است آن بر سعی مطالعه این در. است ایران

 آوریجمع دنایی آویشن هایژنوتیپ میان از شده انتخاب رویشی خصوصیات و اسانس میزان

 گونه عنوانهب T. vulgaris باغی آویشن تجاری گونه عالوهبه ایران، مرکزی منطقه از شده

 ،(خفیف بیابانینیمه اقلیم) اصفهان شامل اصفهان استان اقلیمی مختلف منطقه سه در( شاهد

  و اسانس میزان و رویشی خصوصیات( سرد ستپیا اقلیم) سمیرم و( استپی اقلیم) گلپایگان

 و ژنوتیپ بهترین بتوان درنهایت و گیرد قرار بررسی مورد هاتوده از هریک هایترکیب نوع

 مهم گامی وسیله این با و داد قرار معرفی مورد را بررسی مورد فاکتورهای نظر از رویشگاه

 برداشت . گیاه این کردن اهلی درجهت
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیت مشخصا  

 و فنی ای،مشاوره خدمات هایشرکت برعملکرد موثر عوامل بررسی : عنوان طرح پژوهشی

 کشاورزی مهندسی

 

 جهاد کشاورزی استان اصفهانسازمان : دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                 علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                  اصفهان    استان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان طبیعی ومنابع کشاورزی مرکز تحقیقاتدستگا ه مجری: 

 اسکندری ناظر طرح :                            سیامک شهابیمجری طرح: 

 1267-780772 کدرهگيری:

 

 15(: ميليون ریالبه ) ب طرحاعتبار مصو

 15: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 7929تاریخ شروع: 

 7920 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده :  

 درآمده اجرا به هایپروژه از یکی کشاورزی مهندسی و فنی ای،مشاوره خدمات هایرکتش     

 برمبنی چهارم قانون اساسبر و اساسی قانون 44 اصل هاییسیاست شدن اجرایی منظوربه

 و دولتی ریگتصدی کاهش درجهت غیردولتی بخش به واگذاری قابل هایفعالیت واگذاری

 ترویج هماهنگی مدیریت توسط شده ارائه آمار براساس. باشدمی گریتولی به پرداختن

  کشاورزی مهندسی و فنی ای،مشاوره خدمات شرکت 140 حدود در حاضر درحال کشاورزی

  اهداف به دستیابی در هاشرکت این ولی. باشندمی فعالیت مشغول اصفهان استان درسطح

  آنها از بسیاری دهدمی نشان ماتیمقد هایبررسی و نبوده موفقیت چندان شده بینیپیش

 این عملکرد ارزیابی ضمن شد خواهد تالش پژوهش این در. باشندمی مواجه زیادی مشکالت با

 و هاشرکت توسعه مناسب راهکارهای و شده شناسایی آنها فعالیت نحوه بر موثر عوامل ها،شرکت

 گردد. هارائ شده بینیپیش اهداف به دستیابی در آنها بیشتر موفقیت
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

سیب در آهن کلروز بر رقم و پايه متقابل اثر بررسی : عنوان طرح پژوهشی  

 

 جهاد کشاورزی استان اصفهانسازمان : دستگاه کارفرما

     بنیادی      توسعه ای                                            کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                   علوم انسانی                                     هنر                                    

 

 سمیرم علیاشهر:                                    اصفهان  استان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان طبیعی ومنابع کشاورزی مرکز تحقیقاتدستگا ه مجری: 

 شاهپوری سعادتناظر طرح :                    محسن پیرمراديانمجری طرح: 

 1267-780582 کدرهگيری:

 

 855(: ميليون ریالبه ) مصوب طرحاعتبار 

 855: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 7929تاریخ شروع: 

 7920 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

   چکيده :

 ایتغذیه مشکالت بروز و کشور و استان کاریسیب مناطق اغلب خاك بودن آهکی به باتوجه     

 پروژه این در رویشی هایپایه با بذری هایپایه جایگزینی لزوم همچنین و آهن کلروز ویژه به

 بستر با گلدانی کشت یک در گردیده پیوند آن روی رقم سه که سیب رویشی پایه نوع 1 پایه

 صفر، غلظت سه با مترسانتی 10 حداقل رویشی رشد و استقرار از پس و گردندمی کشت تپرلی

 شروع از پس یعنی روز 10 حدود پس. گردندمی تیمار آمونیم بیکربنات موالر میلی 90 و 15

 سبزینگی میزان برگ، کلروفیل میزان .گرفتند قرار ارزیابی مورد زیر فاکتورهای کمبود عالئم

 . Fe، Mn،P،N،K غذایی عناصر مقادیر خه،شا رشد برگ،
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 شرايط در کنگرفرنگی گیاه در شوری و خشکی به تحمل سازگاری، تعیین : عنوان طرح پژوهشی

 اصفهان استان اقلیمی

 

 جهاد کشاورزی استان اصفهان سازمان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                             اربردی     ک                 نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                 علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                      اصفهاناستان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان طبیعی ومنابع کشاورزی مرکز تحقیقاتدستگا ه مجری: 

 بارباز مهدیناظرطرح :                      بابک نژاد بحرينیمجری طرح: 

 1267-780582 کدرهگيری:

 

 05(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 05: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 7929تاریخ شروع: 

 7920 اتمه :تاریخ خ

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده : 

 شامل مختلف اقالیم با استان کشاورزی عمده منطقه سه از مزارعی سازگاری تعیین جهت     

 اوایل تا بهمن اواخر در فرنگی کنگر بذور. شود می انتخاب اصفهان شهرستان و گلپایگان سمیرم،

  خطوطی روی بذور و باشدمی متر 9 در متر 5 کرت ره ابعاد. شودمی کشت 1930 اسفند

. گرددمی کشت پشته روی یکدیگر از مترسانتی 90فاصله به و یکدیگر از مترسانتی 10فاصله به

  تحمل تعیین جهت. گیردمی انجام عرف براساس و منطقه شرایط به توجه با گیاه آبیاری

 سطوح. شد خواهد انجام تکرار سه با دفیتصا کامل هایبلوك طرح درقالب آزمایشی خشکی به

  خاك در استفاده قابل رطوبت تخلیه درصد 80 و 50 ،10 در آبیاری: شامل رطوبتی تیمار

 دردست با آبیاری زمان تنظیم(. شدید تنش و متوسط تنش تنش، عدم نمایانگر ترتیب به)

  و شده واسنجی TDR دستگاه کمک به قبالً که آزمایش محل خاك رطوبتی منحنی داشتن

 .گیردمی صورت خاك رطوبت روزانه و منظم هایگیریاندازه از استفاده با

 رودشت در واقع شوری تحقیقاتی مزرعه در طرحی شوری به تحمل تعیین با رابطه در    

 ازطریق شوری تیمارهای. شودمی انجام تکرار سه با تصادفی کامل هایبلوك درقالب اصفهان

. شودمی اعمال متر بر زیمنسدسی 11 و 8 ، 4 الکتریکی هدایت با آب: حسط 9 کارگیریهب

 میزان بوته، ارتفاع شدن، سبز زمان: از عبارتند هاگیریاندازه هاطرح از هریک اجرای درطول

 و پروتیین میزان گیریاندازه همچنین. هابرداشت از یک هر زمان در هوایی اندام خشک و تروزن

 کامپیوتری هایبرنامه از آماری محاسبات انجام برای. گیاه پتاسیم و کلر م،سدی عناصر چربی،

SAS و MSTAT-C کامپیوتری برنامه از نمودارها رسم برای و Excel برای .شد خواهد استفاده 

 شد. خواهد استفاده LSD آزمون از هامیانگین مقایسه
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 بزرگ صنايع از حاصل معلق ذرات و محیطی زهایتاثیرگا بررسی : عنوان طرح پژوهشی

 کشاورزی عرصه بر اصفهان نیروگاه و پتروشیمی پااليشگاه،

 

 جهاد کشاورزی استان اصفهان سازمان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                       محل اجرای طرح: 

 استان طبیعی ومنابع کشاورزی مرکز تحقیقاتدستگا ه مجری: 

 مصطفی ايزدیناظرطرح:                    رضا حمید رحمانیمجری طرح: 

 1267- 789211 کدرهگيری:

 

 05(: ریال ميليونبه ) اعتبار مصوب طرح

 05: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 7929تاریخ شروع: 

 7920 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده :

 تواندمی اطراف محیط در انتشار با صنایع خروجی از حاصل معلق ذرات و محیطی گازهای     

 . بگذارد اثر کشاورزی محصوالت بر کند تجاوز محیط در حدمجاز از آنها غلظت که درصورتی

 کشاورزی عرصه بر هاالیندهآ اثرات از مردمی هایشکایت و نارضایتی استان ازمناطق بسیاری در

 صنایع شرق کشاورزی عرصه در کشاورزان توسط بسیاری اتمکاتب ارتباط دراین. دارد وجود

 استانی صالحذی مراجع به آنها ارجاع و مجلس نمایندگان به پاالیشگاه و نیروگاه پتروشیمی،

 ازنظر چه تولید متولی کشاورزی جهاد سازمان اینکه به توجه با میان دراین. است گرفته صورت

 صنایع اثرگذاری مورد در سازمان این خود اینکه رایب و است استان در کبفی ازنظر چه و کمی

 وضعیت بررسی این دارد ضرورت نماید کسب اطالعاتی محیطی گازهای و جامد ذارت ازنظر

 شود . انجام
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 سفیدبالک بین سطحی سه ایتغذيه هایکنشبرهم برخی بررسی : عنوان طرح پژوهشی

 سنک آن، طبیعی دشمنان ترينمهم از گونه دو و Trialeurodes vaporariuromگلخانه

محصول  سه در ،Encarsia formosa پارازيتوئید زنبور و Nesidiucoris teneuis شکارگر

 ایگلخانه

 جهاد کشاورزی استان اصفهان سازمان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                             کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان طبیعی ومنابع کشاورزی مرکز تحقیقاتدستگا ه مجری: 

  رحیمی حسنعلیناظرطرح:                         رضا محمد باقریمجری طرح: 

 1267-788165 کدرهگيری:

 

 755(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 755: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 7929تاریخ شروع: 

 7920 تاریخ خاتمه :

 

110 درصد( :به پيشرفت )ميزان   
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده :

 Trialeurodes vaporariorum گلخانه سفیدبالک ای،گلخانه آفات ترینمهم از یکی     

 معضل این از رفتبرون راه تنها. است شده مقاوم معمول هایکشحشره از بسیاری به که است

 درقالب بیولوژیک کنترل ملعوا از استفاده بویژه آفت غیرشیمیایی کنترل هایروش از استفاده

 و ثبت تجاری طبیعی دشمن تعدادی اخیراً راستا دراین. است آفت تلفیقی مدیریت هایبرنامه

 استفاده برای. شودمی رهاسازی استان، هایگلخانه جمله از ها،گلخانه در و وارد کشور به هرساله

 طبیعی دشمنان بین بطروا مختلف هایجنبه است ضروری طبیعی دشمن چند یا دو از توأم

 عوامل از بهینه یاستفاده برعالوه تا شود بررسی دقت به هایشانمیزبان با وارداتی و بومی

 تحقیق این در. گردد وارد کشور طبیعی دشمنان فون به زیان کمترین وارداتی، بیوکنترل

 گونه یک آن، طبیعی دشمنان و گلخانه سفیدبالک خطرناك آفت بین زیستی هایبرهمکنش

 Encarsia تجاری پارازیتوئید زنبور و Nesidiocoris teneuis ایران بومی شکارگر سنک

formosa ، گرددمی بررسی. 
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 ;.Tuta absoluta (Lep فرنگیگوجه مینوز پرهشب بیواکولوژی بررسی: عنوان طرح پژوهشی

Gelechidae )اصفهان استان در 

 

 جهاد کشاورزی استان اصفهان سازمان: فرمادستگاه کار

     بنیادی     توسعه ای                                             کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                   علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                    اصفهان   استان:                                       محل اجرای طرح: 

 استان طبیعی ومنابع کشاورزی ز تحقیقاتمرکدستگا ه مجری: 

 نصیری صیاد مصطفیناظر طرح :                    علیرضا شناس حقمجری طرح: 

 1267-780225کدرهگيری:

 

 751(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 755: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                          هزينه ای                    محل تامين اعتبار:

 

 ماه 78مدت زمان اجرا :                                   7929تاریخ شروع: 

 7920 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

  چکيده :

 نگذشته چندسالی 1988 ماه مرداد در کشاورزی جهاد وزارت هشدارآمیز بخشنامه از هنوز     

 وحشتناك خسارت آثار و شده باز ما استان به فرنگیگوجه مینوز پرهشب ایقرنطینه آفت پای

 فرنگیگوجه برگ مینوز خسارت سطح جاری سال در. است یافته بروز جا همه در آفت این

 ستانا زمینیسیب و بادمجان فرنگیگوجه مزارع از وسیعی درسطح و است کرده پیدا افزایش

 بهنسبت مقاومت توانایی کوتاه زندگی دوره و باال مثل تولید قدرت. است نموده خسارت ایجاد

  مصرف در تناوب عدم اثر در مقاومت بروز و است داده افزایش حشره این در را هاکشآفت

 و بیواکولوژی مورد در جامعی مطالعات که است ضروری بنابراین. شودمی دیده هاکشحشره

 و مزارع از بردارینمونه ابتدا طرح دراین .پذیرد انجام استان در آفت طبیعی دشمنان توضعی

 و نوری فرمونی، هایتله از استفاده با و انجام استان درسطح بادمجان و فرنگیگوجه هایگلخانه

 گلخانه در نظر مورد آفت از کلنی یک تشکیل با ادامه در .گرددمی تعیین آلوده نقاط فروالیت

 جدول و بررسی آفت زیستی نظرپارامترهای مورد هایمیزبان روی زشکیپگیاه تحقیقات بخش

 توتا پرهشب طبیعی دشمنان طرح این رد همچنین. گرددمی مشخص مثل تولید جداول زندگی،

 بررسی انسکتاریوم در آفت طبیعی دشمن ترینمهم انبوه تکثیر امکان و آوریجمع طبیعت، در

 شود .می
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 منظوردستیابیبه ایرايانه هایسیستم سازیبهینه جهت بررسی و تحقیق: عنوان طرح پژوهشی

 کارايی و امنیت حداکثر به

 

 جهاد کشاورزی استان اصفهانسازمان : دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                             کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

    علوم پايه            علوم انسانی                                        هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                      اصفهاناستان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان طبیعی ومنابع کشاورزی مرکز تحقیقاتدستگا ه مجری: 

 باقرزادهناظر طرح :    سپاهان رايانه چاوش شرکتمجری طرح: 

 1267- 782165 کدرهگيری:

 

 215(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 215: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 ماه 2مدت زمان اجرا :                     7929تاریخ شروع: 

 7920 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

  چکيده :

 دستاوردهای و تجهیزات آخرین از آگاهی نیز و ارتباطات و اطالعات آوریفن اهمیت نظربه      

  استان سطح هایارگان بزرگترین از یکی کشاورزی جهاد سازمان اینکه به باتوجه و دنیا روز

 ،اداری رسانی،خدمات هایسیستم افتادن خطر به و لاختال از جلوگیری برای است باشد،الزممی

  مـسیست با ارـسازگ هایافزارسخت و هـپیشرفت امنیتی هایمـسیست از ایهـمکاتب و یـمال

 و تجهیزات بررسی مستلزم هافعالیت تنوع و وسعت به توجه با امر این. گردد استفاده امنیتی

 بررسی ضمن طرح این در. باشدمی هازیرساخت نمودن بهینه و دنیا روز امنیتی هایسیستم

 تعیین به نسبت اطالعات وریآفن کارگیریهب درراستای بخش هایپتانسیل و هامحدودیت

 گردد.می اصالح موجود ساختار و شده اقدام بخش توسعه برنامه تهیه و آتی نیازهای
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 ایگلخانه خیار ماکرو،خاك، و میکرو عناصر نی،بحرا حدود: عنوان طرح پژوهشی

 

 جهاد کشاورزی استان اصفهانسازمان  : دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                             کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                     اصفهان استان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان طبیعی ومنابع کشاورزی مرکز تحقیقاتدستگا ه مجری: 

 حداد محمدمهدیناظر طرح :                     حمید مالحسینیمجری طرح: 

 1267- 786507  کدرهگيری:

 

 855(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 855: ل(ميليون ریا)به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 ماه 78مدت زمان اجرا:                              7929تاریخ شروع: 

 7920 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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  چکيده :

 جهت اصفهان شهرستان درواقع مربع متر 1000 تقریبی مساحت به خاکی گلخانه یک ابتدا     

 پتاسیم، فسفر، ازت، عناصر متفاوت محدوده به باتوجه سپس .شودمی انتخاب طرح اجرای

 آوریجمع به اقدام خیار هایگلخانه خاك در بور و مس روی، منگنز، آهن، منیزیم، کلسیم،

 کهبطوری .شودمی عناصر متفاوت هایغلظت با هاگلخانه در دهاستفا مورد هایخاك از نمونه

 در بور و مس روی، منگنز، آهن، منیزیم، کلسیم، پتاسیم، فسفر، ازت، عناصر آنالیز ازپس

     .آید دستهب زیاد تا کم محدوده عناصربین این از مختلف غلظت 10 در ،حداقل فوق هایخاك

 باکوددهی گلدان 5 و(  ER) عناصر کامل باکوددهی گلدان 5 دتعدا غلظت هر برای سرانجام     

 عناصر کلیه کامل کوددهی با گلدان 100 اول درتکرار درمجموع و(  E0) نظر مورد عنصر بدون

 .شودمی آماده گلدان 100 تعداد تکرار سه در و موردنظر عنصر بدون کوددهی با گلدان 100 و

 مطابق بوته هر آبی نیاز به توجه با .شوندمی کشت هاگلدان در و آماده معمول روش به نشاء

  عنصر بدون بوته 900و شاهد بوته900) عنصر هر برای کشت تحت بوته تعداد و 5 جدول

 فرمول پیشنهادی غلظت براساس و عنصر هر برای روز در نیاز مورد آبیاری آب حجم( نظر مورد

Papadopoulos برآورد نیاز مورد کود مقدار 5 دولج در ایگلخانه خیار خاکی کشت برای 

 .(کندمی ارائه را آبیاری آب لیتر 1000 حجم برای نیاز مورد کود مقدار 5 جدول) شودمی

 کشت برای Papadopoulos پیشنهادی فرمول کامل غلظت با(  ER) شاهد هایگلدان سپس

  الزم شوند می اریکودآبی نظر مورد عنصر بدون(  E0) گلدانها سایر و ای گلخانه خیار خاکی

 صورتهب 1 و 1 دومحلول البقدر Papadopoulos فرمول کوددهی برنامه که است ذکر به

 همراه میکرو عناصر مصرف و است شده ارائه 5 جدول در محلول هر میان در روز یک مصرف

 . است شده توصیه 1 محلول
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 توزین و برداشت ماههشش دوره پایان تا خیار عملکرد ،محصول کمی ارزیابی منظوربه    

 کلسیم، پتاسیم، فسفر،  ازت، عناصر غلظت ، میوه کیفی ارزیابی جهت همچنین. شودمی

 آخر هایبرداشت و اولیه هایبرداشت شامل مرحله دو در بور و مس روی، منگنز، آهن، منیزیم،

 روش به محصول کیفی و کمی عملکرد نتایج بررسی با سرانجام .شوندمی تعیین دوره

 رعایت وامکان تعیین ایگلخانه خیار خاکی کشت در فوق عناصر بحرانی حدود نلسون،کیت

 آن رعایت شرط به که شودمی فراهم خاك در موجود عناصر گرفتن درنظر با کوددهی برنامه

 آید.به عمل می جلوگیری کودها رویهبی مصرف از تولیدکنندگان توسط
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

یطرح پژوهشمشخصات   

 سیستی دونمات به چغندرقند ارقام و امیدبخش هایالين حساسیت بررسی: عنوان طرح پژوهشی

 قند چغندر

 

 جهاد کشاورزی استان اصفهان سازمان: دستگاه کارفرما

     بنیادی      توسعه ای                                             کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                  اصفهان    استان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان طبیعی ومنابع کشاورزی مرکز تحقیقاتدستگا ه مجری: 

 رحیمی حسنعلیناظر طرح :                 مهدی اصفهانی نصرمجری طرح: 

 1267- 781011 کدرهگيری:

 

 95(: ليون ریالميبه ) اعتبار مصوب طرح

 95: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 ماه 78مدت زمان اجرا :                                        7929 تاریخ شروع: 

 7920 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
 

 

 



288 

 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
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 چکيده :

  ازیکی Hederodera schachtii Schmidt, 1871ندـدرقـچغن سیستی نماتود     

  نماتود این. آیدمی شمار به محصول این کشتتحت اراضی در جغندرقند آفات ترینزاخسارت

 به را ناپذیریجبران و وانفرا خسارت که باشدمی نیز کشور در چغندرقند مهم هایبیماری از

 این کشت نماتود، اینبه آلوده هایزمین که طوریبه. سازد می وارد ارزش با محصول این

 میزبانی دامنه نماتود این ( (.Akhiyani et al., 1001است انداخته مخاطره به را محصول

 زراعی، هایگونه گیاهی،شامل خانواده 19 به متعلق جنس 35 از گونه 118 و دارد وسیعی

 کنترل هایروش. است شده معرفی و شناسایی آن هایمیزبان عنوانبه هرز هایعلف و زینتی

 کاشت تله، گیاهان از استفاده و تناوب ازجمله زراعی هایروش کارگیریبه شامل نماتود این

 . است نماتودکش سموم از واستفاده زودهنگام

  غیرمیزبان گیاهان با ساله 7 تا 9 تناوب نماتود این با مبارزه روش بهترین طورکلی،به     

  بیماری،استفاده این با مبارزه در معمول هایروش ازبین(. Steel,1315; and1381) میباشد

 سوء اثرات از عاری و وسیع درسطح ءاجرا قابلیت هزینه،کم که چرا. است مقاوم ارقام از

 به قند چغندر ارقام و امیدبخش هایالین تحقیق این در ستا درنظر لذا .باشدمی حیطیمزیست

 مقاومت اجزای نیز و حساسیت راستا، دراین .گردد بررسی چغندرقند سیستی نماتود بیماری

نسبتاً  متحمل، مقاوم، تاًنسب مقاوم، طیف پنج در نماتود این به ژنوتیپ 90 الی 15 حدود

  مطالعه مورد مزرعه و گلخانه دوسطح در هابررسی این .شد خواهد بررسی حساس و حساس

 در هاژنوتیپ کشت و سترون خاك ازاستفاده با ایگلخانه هایبررسی. شد خواهد داده قرار

 هاژنوتیپ کشت با میدانی مطالعات. گرددمی انجام سیستی نماتود زنیمایه با سپس و گلدان

 هاژنوتیپ کشت به اقدام سپس و انتخاب تاس بوده باال آلودگی سابقه با که آلوده مزرعه دو در

  تکرار 5 الی 4 در تصادفی کامال هایبلوك آماری هایطرح درقالب هابررسی این .شد خواهد

 شد. خواهد انجام اصفهان در
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طرح پژوهشیمشخصات   

 ريشه و طوقه پوسیدگی هایبیماری به گندم ارقام ارزيابی: عنوان طرح پژوهشی

 

 جهاد کشاورزی استان اصفهان سازمان: دستگاه کارفرما

     بنیادی      توسعه ای                                             کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                 علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                      اصفهاناستان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان طبیعی ومنابع کشاورزی قاتمرکز تحقیدستگا ه مجری: 

 رحیمی حسنعلیناظر طرح :                  مهدی اصفهانی نصرمجری طرح: 

 1267- 781006 کدرهگيری:

 

 95(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 95: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 ماه 78مدت زمان اجرا:                              7929تاریخ شروع: 

 7920 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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   چکيده : 

 سیعیو سطحدر که ستراکشو مختلف مناطقدر انیرا ییاغذ مهم تمحصوال از مگند     

 .دارد ارقر رکشو تژیکاسترا تمحصوالترین مهم یفرد در و ددگرمی کشت بیآ و یمد رتوـصهب

 پیوسته وقوعبه کشتمورد مزارع از توجهیقابل شدت با گندم طوقه و ریشه پوسیدگی اکنونهم

 این به امیدبخش هاالین و موردکشت ارقام مقاومت میران نظر استدر تحقیق این در لذا. است

 : گردد انجام ذیل شرح به وزاریومیف بیماری

  .زاییبیماری هایآزمایش -1. آزمایشگاهی هایبررسی و بیماری عامل جداسازی - 1     

 .آماری طرح درحالت بیماری عامل گلخانه درشرایط الین و ارقام حساسیت بررسی -9

 .100 الی 0 از ارقام بیماری شدت بندیدرجه و موجود هایشاخص براساس ارقام تفکیک -4

 تجزیه -7 .آزمایشات مرکب و ساده پذیریتجزیه -1 .نتایج تایید در آزمایشات تکرار -5

 مربوطه هایدسته در هاآن بندیگروه و حساسیت میران براساس الین و ارقام هایخوشه

 .حساسیت میزان اساسبر
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 چغندرقند سیستی نماتود جمعیت تراکم در آلی کودهای اثر بررسی: عنوان طرح پژوهشی

 

 جهاد کشاورزی استان اصفهان سازمان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                      اصفهاناستان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان طبیعی ومنابع کشاورزی مرکز تحقیقاتدستگا ه مجری: 

 رحیمی حسنعلیناظر طرح :                مهدی اصفهانی نصرمجری طرح: 

 1267-781009  کدرهگيری:

 

 95(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 95: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 ماه 78مدت زمان اجرا:                                        7929تاریخ شروع: 

 7920 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده : 

 خراسان، هایاستان آلوده مزارع در چغندرقند اقتصادی کشت بازدارنده املعو ازیکی    

 سابقه با مزارع بعضی در محصول تن 10 زیر کاهش و است غربی آذربایجان و فارس اصفهان،

 جمعیت متوسط با دونمات این. است شده داده نسبت دونمات این به چغندرقند مداوم کشت

 14 ،5 ترتیب به کشت از قبل هایجمعیت ایران در ت،کش فصل درحین خاك گرم در تخم 14

 را چغندرقند محصول درصد 80 و 50 ،10 میزان ترتیببه تواندمی خاك گرم در تخم 40 و

 کنترل درجهت وکافی الزم تحقیقات تاکنون اینکه و موضوع اهمیت به باتوجه. دهد کاهش

 .است نگردیده انجام وگیاهی یوانیح شامل آلی کودهای باالخص مهلک دونمات این غیرشیمیایی

 هاییبررسی محیطیزیست اثرات و سموم کاهش مصرف درراستای است درنظر تحقیق دراین

 کلم برگ ضایعات و ( شهرداری زباله) کمپوست نیز و مرغی و دامی کودهای درخصوص

 ینهمچن .گردد انجام گلخانه و مزرعه درشرایط آماری هایطرح درقالب مختلف درمقادیر

 درسطح دونمات این جمعیت درتراکم آلی کودهای مکانیزم چگونگی درخصوص مطالعاتی

 گیرد. قرار بررسی مورد آزمایشگاه
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 Puccinia striifomis زرد زنگ هایبیماری به جو مقاوم ارقام معرفی: عنوان طرح پژوهشی

 اصفهان استان سرد و معتدل هایماقلی در Blumeria graminis جو سطحی كوسفید

 

 جهاد کشاورزی استان اصفهانسازمان : دستگاه کارفرما

     بنیادی      توسعه ای                                             کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 فريدونشهرشهر:                                     اصفهان استان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان طبیعی ومنابع کشاورزی مرکز تحقیقاتدستگا ه مجری: 

 رسول شريفیناظر طرح :                            صادق جاللیمجری طرح: 

 1267- 780256 کدرهگيری:

 

 91(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 91: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              حل تامين اعتبار:م

 

 ماه 78مدت زمان اجرا :                                         7929تاریخ شروع: 

 7920 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده : 

 مهم هایبیماری از یکی Blumeria graminis fsp hordei عامل با جو ریپود سفیدك     

 اقلیمی شرایط با آن عامل زیاد تطابق قدرت دلیلهب که باشدمی جهان کشورهای اکثر در جو

 ماندن زنده قدرت باد، توسط آنها آسان و سریع انتقال زیاد، غیرجنسی بار تولید قدرت متفاوت،

 درنتیجه و( Moseman and Powers Jr.1357)سال 19 حدود تا خاك در کلستوتسیوم

 وجود ایران در پیش هاسال از بیماری این. شودمی فراوان خسارت موجب که آن اپیدمی بروز

 . است کرده پیدا زیادی گسترش و توسعه حساس ارقام کشت با اخیر هایسال در ولی داشته

 خسارت و آیدمی حساب به اروپا قاره کشورهای متما در جو هایبیماری ترینمهم از بیماری این

 طورهب بیماری این خسارت انگلستان کشور در مثال برای. نمایدمی وارد آن محصول به زیادی

 مساعدتری جوی شرایط که هاییسال در ولی است شده برآورد درصد 10 حدود ساالنه متوسط

 Puccinia گندم زرد زنگ. رددگمی شدیدتر نیز آن خسارت و آلودگی باشد داشته وجود

striiformis عملکرد روی سنگین خسارت موجب و نمایدمی آلودگی ایجاد جو در نیز  

 باشد. بیماری این کنترل روش بهترین شاید مقاوم ارقام از استفاده. گرددمی
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 باغات در ريشه گره مولد دوماتن کنترل در گلدماری ترکیب تأثیر بررسی: عنوان طرح پژوهشی

 انار و پسته

 

 جهاد کشاورزی استان اصفهان سازمان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                      اصفهاناستان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان طبیعی ومنابع کشاورزی مرکز تحقیقاتدستگا ه مجری: 

 رحیمی حسنعلیناظر طرح :                         صادق جاللیمجری طرح: 

 1267- 780621 کدرهگيری:

 

 65(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 65: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 ماه 78مدت زمان اجرا :                          7929تاریخ شروع: 

 7929 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

  چکيده :

  مهم بسیار زایخسارت عامل یک عنوانهب Meloidogyne spp شهری گره مولد دونمات     

 مختلفی هایروش تاکنون اقتصادی، اهمیت داشتن دلیلهب و است باغی و زراعی محصوالت به

 گیاه هایگونه از بعضی علمی منابع به استناد با. است گرفته قرار استفاده مورد آن کنترل جهت

 جمعیت تکثیر از که هستند ترتینیل -آلفا بازدارنده ادهم دارای( Tagetes spp) گلدماری

  نام به ماده این تجاری فرم تأثیر بررسی این در. کنندمی ممانعت ریشه گره مولد تودنما

  ریشه گره مولد دونمات جمعیت کنترل در Marigold NC, ABPL Company گلدماری

 قرار آزمایش مورد باشندمی دونمات این میزبانان ترینحساس از که انار و پسته محصول دو در

 . گرفت خواهد

 در انار قلمه و پسته بذر کشت به اقدام دونمات خالص جمعیت تهیه از پس منظور این برای     

  و 5/1، 1 ، 5/0 سطح 4 در) گلدماری ترکیب یتاًنها و نموده استریل خاك حاوی هایگلدان

 به شده خالص الرو و تخم 1000 سپس و مخلوط دانهگل خاك با( لیتری 1 هایگلدان در گرم 1

 تیمارهای و تکرارها در دونمات جمعیت شمارش و استخراج ماه9 گذشت از پس و اضافه گلدانه

 تعیین رشدی و آلودگی هایشاخصه گیریاندازه و هانهال روی و بیماری عالیم ارزیابی و مختلف

 و دونمات با شده زنیمایه تیمار) شاهد و یکدیگر با اتیماره اثر و انجام هاداده تحلیل و تجزیه و

 گردد.می مقایسه( گلدماری مصرف بون
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

  و دلیشز گلدن سیب ارقام میوه( های)ناهنجاری کنترل و اتیولوژی: عنوان طرح پژوهشی

 سمیرم های باغ در دلیشز رد

 

 ان اصفهانجهاد کشاورزی استسازمان : دستگاه کارفرما

     بنیادی      توسعه ای                                            کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 سمیرم علیاشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان بیعیط ومنابع کشاورزی مرکز تحقیقاتدستگا ه مجری: 

 حسنعلی رحیمیناظر طرح :                        احمد حیدريانمجری طرح: 

 1267- 780221 کدرهگيری:

 

 855(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 855: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 ماه 78مدت زمان اجرا:                                7929تاریخ شروع: 

 7920 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده : 

  بعضی در اخیر هایسال در که است ایویژه اهمیت دارای سیب میوه هایناهنجاری     

 خسارت میزان هاسال بعضی در و گردیده شایع دلیشزگلدن و رد ارقام میوه باًغال روی باغها

بعضاً  لذا ،ندارد وجود عارضه این درخصوص دقیق و علمی شناخت اینکهبه نظر .است باال بسیار

  تنها نه که شودمی انجام بیماری این کنترل برای برنامه بدون و رویهبی هایسمپاشی به اقدام

 سالمت برای جدی خطرات که گذاردمی باغداران دست روی را زیادی هایهزینه دیاقتصا ازنظر

 اولیه هایبررسی. داشت خواهد زیستمحیط بالطبع و محصول صادراتی کیفیت کنندگان،مصرف

 گیاه مختلف هایزمینه در میوه( های)ناهنجاری عارضه آورنده بوجود عوامل یا علت درخصوص

 تیمارها اولیه، نتایج براساس. گرفت خواهد صورت باغبانی و تغذیه ،(فاتآ و هابیماری) پزشکی

  موفقیت، عدم درصورت. شد خواهد اعمال مشکل رفع درجهت و آماری( های)طرح قالبدر

 .گرفت خواهند قرار بررسی مورد آناتومی و فیزیولوژی نظر از اهمیوه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



299 

 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 اصفهان منطقه عسل در نباتی آفات دفع سموم ماندهباقی ررسیب: عنوان طرح پژوهشی

 

 جهاد کشاورزی استان اصفهان سازمان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            دسی  فنی مهن           زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   ان   اصفهاستان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان طبیعی ومنابع کشاورزی مرکز تحقیقاتدستگا ه مجری: 

 نجفی اکبر علیناظر طرح : عباسیان                   علیرضامجری طرح: 

 1267- 780595 کدرهگيری:

 

 15(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 15: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 ماه 78مدت زمان اجرا:                                7929تاریخ شروع: 

 7920 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده : 

 و زنبوران شمار کاهش موجب گیاهی، سموم رویهبی کاربرد با مختلف دالیلبه شاورزانک      

  عمده منطقه سه در طرح این در. شوندمی دیگران و خود محصوالت شدن آلوده همچنین

 برداشت در کاشان و اصفهان توابع، و خوانسار سمیرم، منطقه شامل اصفهان استان خیزعسل

  و عسل در شیمیایی سموم آور زیان و منفی اثرات قبیل از مواردیبه از (تیرماه) عسل بهاره

  زنبورستان شش از عسل نمونه 5 هرمنطقه از. است شده اشاره آن سموم مصرف کاهش لزوم

 عنوانهب شده مخلوط هم با و برداشت نمونه تصادفی طورهب کلنی عدد ده از زنبورستان هر در)

 در سموم گیریاندازه و آوریجمع استان از نمونه 90 کلی طورهب و زنبورستان هر از نمونه یک

 مجاز سطوح با آلودگی سطوح و انجام( GC) کروماتوگراف گاز دستگاه با قرارداد طرف آزمایشگاه

 شد. خواهد مقایسه
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 منطقه در چیتیلوبیا دجدي هایالين عملکرد و رويشی خصوصیات ارزيابی: عنوان طرح پژوهشی

 دهاقان

 

 جهاد کشاورزی استان اصفهانسازمان : دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 شهرضاشهر:                                    اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان طبیعی ومنابع کشاورزی مرکز تحقیقاتدستگا ه مجری: 

 رضا خاکپورناظر طرح : بهرام                 نصیری مجدمجری طرح: 

 1267- 780588 کدرهگيری:

 

 15(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 15: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              ر:محل تامين اعتبا

 

 ماه 78مدت زمان اجرا:                                7929تاریخ شروع: 

 7920 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

  چکيده :

 توانمی موارد اکثر در و دارند ایعمده نقش گیاهی ئینپروت تأمین در حبوبات اینکهبه نظر     

 و شدهاصالح ارقام اهمیت آورد، دستهب را موردنیاز پروتئین لوبیا انواع صاًخصو حبوبات مصرف با

 چیتیلوبیا تولید اصلی مرکز سنتی طوربه دیرباز از دهاقان منطقه .شودمی مشخص پرمحصول

  اینکهبه باتوجه لذا .است داشته لوبیا کشت سطح کتاره 1000 درحدود گذشته سال و بوده

 انجام پرمحصول و جدید هایژنوتیپ ارزیابی درخصوص مدون تحقیقات که است طوالنی مدت

 مقایسه جهت تحقیق این در. شودمی احساس پیشازبیش بررسی این انجام ضرورت است، نشده

 ،KS11139 ، KS11131 هایالین یتیچلوبیا جدید هایالین و ارقام عملکرد و سازگاری

COS11 آزمایش این در شاهد عنوانبه دهاقان محلی رقم همراه به خمین و صدری ارقام و 

 طرح درقالب و 1939 اردیبهشت 10 درتاریخ آزمایش. شد خواهد خواهند بررسی و کاشته

 ازطریق نیز هاداده میانگین مقایسه .شد خواهد انجام تکرار 9 با تصادفی کامل هایبلوك آماری

 ، نموی مراحل از زراعی معمول هایمراقبت ضمن رشد فصل طی. شد خواهد انجام LSD آزمون

  دانه محصول برعالوه ارقام .شودمی گیریاندازه محصول برداشت از پس دانه عملکرد درنهایت

  قرار مطالعه مورد گیاهی آفات سایر و فوزاریوم صاًخصو رایج هایبیماری به مقاومت ازلحاظ

 .شوندمی معرفی برتر ارقام یا رقم درنهایت و گیرندمی
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

  مناسب شاخص تعیین و خشکسالی هایشاخص مقايسه و ارزيابی: عنوان طرح پژوهشی

 رود زاينده حوضه در

 

 جهاد کشاورزی استان اصفهان سازمان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                    اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 استان طبیعی ومنابع کشاورزی مرکز تحقیقاتدستگا ه مجری: 

 کیومرث خاکیناظر طرح :                  مرتضی   خداقلیمجری طرح: 

 1267-  789210 کدرهگيری:

 

 755(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 755: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 ماه 78مدت زمان اجرا:                                7929: تاریخ شروع

 7920 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

  چکيده :

 دوره یک درطی بارندگی کاهش پسدر که است نامحسوس طبیعی بالی نوعی خشکسالی     

  بسیاری در مخرب عامل یک عنوانبه سالیخشک. دهدمی روی اقلیمی بلندمدت یا کوتاه

 و باریک سال هرچند زیاد هایشدت با خشکنیمه و خشک درمناطق خصوصهب دنیا ازمناطق

 منابع روی بر ایگسترده اثرات و ناپذیرجبران هایخسارت و دهدمی رخ متوالی سال چند گاهی

 کشاورزی در ویژهبه اجتماعی و اقتصادی هایفعالیت خانگی، صنعتی، کشاورزی، درمصارف آب

 پدیده این از هواییوآب ویژه شرایط دلیلبه رودزاینده حوضه. داشت خواهد طبیعی منابع و

 . میدهد رخ ضعف و شدت با آن مناطق همه در سالیخشک همواره و نبوده مصون

 این در. است ضروری بحران و ریسک مدیریت برتأکید با مدیریتی راهکارهای ارائه بنابراین     

 هایشاخص ارزیابی به رودزاینده حوضه سالیخشک مناسب شاخص تعیین منظوربه وهشپژ

 ،RAI بارش هایناهنجاری ،SPI استاندار بارش شاخص ،RDI احیائی خشکسالی ،PDSI پالمر

 پرداخته ساله 90آماری دوره طیدر بارش بندیکالس شاخص و Ninche نیچه ،DI هادهک

  شود،می محاسبه متغیر چند یا یک برمبنای سالیخشک هایشاخص اینکهبه توجهبا. شودمی

 هاایستگاه خاك رطوبت و تعرق و تبخیر دما، هایداده بارش، هایداده برعالوه پژوهش این در

 روش از استفاده با آماری نواقص مناسب، هایایستگاه انتخاب ازپس و شودمی آوریجمع

  را نیاز مورد اطالعات پژوهش، این از حاصل نتایج. گرددیم برطرف هاایستگاه بین بستگیهم

 هایبخش و استان غیرمترقبه حوادث بهینه مدیریت در ملی و ایمنطقه گیرانتصمیم دراختیار

 و مناسب هایحلراه و دهدمی قرار آبخیزداری و طبیعی منابع کشاورزی، آب، منابع مدیریت

 سازد.می فراهم را پدیده این با مقابله و سالیخشک مخرب اثرات کاهش جهت مؤثر
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 داده رخ خطاهای از اطالع درخصوص روش بهترين به دستیابی و بررسی: عنوان طرح پژوهشی

 شبکه در شده

 

 جهاد کشاورزی استان اصفهانسازمان : دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                 علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                    اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 جهاد کشاورزی استان اصفهان سازماندستگا ه مجری: 

 باقرزادهطرح :  ناظر        پرشیا  نیکا ارتباطات و فناوری مهندسی شرکتمجری طرح: 

 1267-  788112 کدرهگيری:

 

 055(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 055: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 ماه1مدت زمان اجرا:                                7929تاریخ شروع: 

 7929 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

  چکيده :

 از بااستفاده مختلف هایبخش عملکرد برنظارت شرکت و سازمان هر نیازهای از یکی      

  از هادستگاه برنظارت برای دیـتولی شرکت یک نمونه برای. باشدمی درنـم تجهیزات

 مختلف هایقسمت الکترونیکی کنترل و مداربسته هایدوربین مانند مدرن نظارتی هایسیستم

 و مناسب نظارت عدم شبکه قسمت در سازمان هایدغدغه از یکی. کنندمی استفاده دستگاه

 نفر 4 حدقل از بایستمی باشد دائمی نظارت این که درصورتی و باشدمی شبکه بستر بر مستمر

  برای شبکه مانیتورینگ. کندمی هزینه متحمل را سازمان خود این که گردد هاستفاد نیرو

 ایهزینه هایجوییصرفه موجب تواندمی که نمایدمی ایفا حیاتی نقشی سازمانی شبکه هر

 . شود زیرساخت هایهزینه و کارمندان وریبهره شبکه، بازده در انگیزیشگفت

 وب، صفحات شدن باز دیر ازجمله شبکه مشکالت کلیه تواندمی شبکه مانیتورینگ     

 شدن Overload موجب که دانلودهایی و کاربران نامناسب هایفعالیت شده،گم هایایمیل

 مانیتور را پرخطر تجهیزات یا ارتباطات برقراری سرورها، نمودن Crash شوند،می سازمان شبکه

 بهترین یه دستیابی و بررسی پژوهشی رحط اجرای راستا دراین .نماید برطرف را هاآن و نموده

 جهت که گرفته قرار مدنظر سازمان در درشبکه شده داده رخ خطاهای از اطالع خصوصرد روش

 بروز زمان مدت کردن کم و هاهزینه کاهش همچنین و شبکه بخش برنظارت وریهبهر بردن باال

 گردد.  می ریزیطرح شبکه خرابی مدت رساندن حداقل به و خطا
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

  امنیتی های کارراه ارائه و شناسايی (ISMS):  عنوان طرح پژوهشی

 

 جهاد کشاورزی استان اصفهانسازمان : دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                    اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 جهاد کشاورزی استان اصفهانسازمان دستگا ه مجری: 

 باقرزادهناظر طرح :          پرشیا  نیکا ارتباطات و فناوری مهندسی شرکتمجری طرح: 

 1267-  788116 کدرهگيری:

 

 055(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 055: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 ماه1مدت زمان اجرا:                                7929تاریخ شروع: 

 7929 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به شرفت )ميزان پي  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده : 

  کهنحویب گرددمی بدلورد مجازی محیط در سازمان اطالعات بیشتر حاضر درحال     

 مالی، اداری، مکاتبات اتوماسیون سیستم داشتن و نود 700 از بیش کاربر؛ 1500 داشتن با

. باشدمی سازمان در امنیتی سیستم یک سریع اندازیراه نیازمند شبکه بستر در کارگزینی

 اختالل ایجاد و بیرون به اطالعات درز از جلوگیری برای امنیتی هایسیستم ایجاد دنبال سازمان

 شناخت مستلزم هدف این با دستیابی. نماید حفظ را مجموعه کل بتوانند تا باشدمی سیستم در

 امنیتی مدیریت هایمسیست بررسی با اساسبراین. است روز امنیتی هایتکنولوژی بیشتر هرچه

 نیاز؛ مورد امنیتی هایتکنولوژی تعیین با گرددمی سعی کشور هایسازمان و کشورها دیگر در

  مدیریتی، هایروال ،دسترسی هایروال پیکربندی، هایروال شامل امنیتی هایروال تعیین

 و نیاز مورد راریاضط برق تجهیزات تعیین ،شبکه مستندسازی هایروال روزرسانی،به هایروال

  اطالعات تبادل امنیت بردن باال جهت حلراه بهترین پشتیبان؛ نسخ تهیه هایروال تعیین

 گردد. ارائه
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 بذر مختلف هایتراکم در شخم بدون يونجه کشت توسعه مطالعه:  عنوان طرح پژوهشی

 

 اصفهانجهاد کشاورزی استان  سازمان: دستگاه کارفرما

     بنیادی      توسعه ای                                             کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                   علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اردستانشهر:                                    اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 اصفهان استان یطبیع ومنابع کشاورزی تحقیقات مرکزدستگا ه مجری: 

 سهرابی شاپورناظر طرح : مسعود                      ترابیمجری طرح: 

 1267-  780611 کدرهگيری:

 

 05(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 05: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 ماه78مدت زمان اجرا:                                7929تاریخ شروع: 

 7929 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

  چکيده :

 هواییوآب مختلف شرایط در شخم بدون درشرایط یونجه کشت سنجیامکان منظورهب     

 اردستان هواییوآب منطقه سه طرح این در خاك رطوبتی متفاوت درصدهای با اصفهان استان

 بذر متفاوت تراکم سه و شده انتخاب سرد معتدل) سمیرم و( معتدل) اصفهان ،(گرم معتدل)

 مورد شخم بدون کشت مخصوص کار بذر از استفاده با هکتار در گرم کیلو 40و 90 ،10 شامل

 و آمد درخواهد ءاجرا به تصادفی کامل هایبلوك طرح قالبدر آزمایش. گرفت خواهد قرار کاشت

 استقرار از بعد و قبل کاشت از پس. گرفت خواهد قرار مرکب تجزیه مورد سال و مکان پایان در

 عملکردی پارامترهای. گیردمی قرار ارزیابی مورد مختلف ومناطق تیمارها در مزرعه تراکم هابوته

. گرفت خواهد قرار مطالعه مورد نیز هاریشه توسعه وضعیت و سطح واحد در تولید میزان شامل

 ادامه سال 9 برای مطالعه کار امکان درصورت است چندساله گیاهی یونجه اینکه به باتوجه

 داشت. خواهد
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 حوزه هنری سازمان تبليغات اسالمی                                             
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 معنوی و اجتماعی هنری، فرهنگی، تاريخی، کارکردهای و جايگاه بررسی: عنوان طرح پژوهشی

 (ع)موسیبنابراهیم زاده امام

 

  حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی استان اصفهان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                             کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                 علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهان شهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی استان اصفهاندستگا ه مجری: 

 رياحی محمدحسینمجری طرح: 

 75822- 780281 کدرهگيری:

 

 2/26 (  :ميليون ریالبه ) وب طرحاعتبار مص

 2/26: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 85/2/28تاریخ شروع: 

 82/78/28 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

  يده :چک

  در( ع)جعفر بنموسیبنابراهیم زادهامام نقش و منزلت و شأن بررسی به پژوهش، این     

 و مکتوب تاریخی مستندات معماری، ازنظر همچنین. پردازدمی تاریخی مختلف هایدوره

 داد . خواهد قرار بررسی مورد را مقدس آستان و گرامی زاده امام این....  و کرامات شفاهی،
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 حوادث به مربوط اطالعات و خاطرات دهیسامان و آوریجمع: عنوان طرح پژوهشی

 

 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی استان اصفهان: دستگاه کارفرما

     بنیادی                  توسعه ای                                 کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                 کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        رای طرح: محل اج

 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی استان اصفهاندستگا ه مجری: 

 منصورفخرزادهمجری طرح: 

 75822- 780280 کدرهگيری:

 

 971(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 971: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 71/1/28تاریخ شروع: 

 82/78/28 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده : 

  و گردآوری و اسالمی انقالب زمینه در خاطره صاحب افراد شناسایی به پژوهش این     

 را مربوطه متون و تصاویر نیاز، مورد افزارنرم از استفاده با پرداخته، آنان خاطرات سازیپیاده

 نماید.می دهیسامان و سازینمایه
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
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  اداره کل دامپزشکی استان اصفهان                                              
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 شبکه امنیت استقرار و آموزش توسعه، طراحی،: عنوان طرح پژوهشی

 

  اداره کل دامپزشکی استان اصفهان: دستگاه کارفرما

     بنیادی                  توسعه ای                                  کاربردی                      نوع طرح:     

 دامپزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        اجرای طرح: محل 

 پژو شاخص های طبیعیبحران مهندسی پژوهشگاهدستگا ه مجری: 

مظاهری  اردالن-محمودزاده  امیرمجری طرح:    

 2270-781192 کدرهگيری:

 

 955(: يون ریالميلبه ) اعتبار مصوب طرح

 955: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 7/78/28تاریخ شروع: 

 82/9/29 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  

 
 

 

 



318 

 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده : 

 ویسهب حرکت و افتا سند براساس سازمان در اطالعات تبادل فضای امنیت تداوم و ایجاد     

 رسیدن و شبکه امنیت سطح ءارتقا اول قدم در. باشدمی اطالعات امنیت مدیریت سیستم اجرای

  اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت گانه 14 هایدستوالعمل براساس پایه امنیت سطح به

 همه در را جدیدی هایفرصت ،اطالعات تبادل فضای گسترش کلی طورهاست. ب شده گیریهدف

 میان دراین .است آورده پدید دیجیتال رسانیخدمت و الکترونیک دولت عرصه در بویژه هاعرصه

 جدی چالشی به علیه جامعه تهدید به آنها تبدیل از جلوگیری و اهفرصت این از مناسب استفاده

 ،اطالعات محرمانگی ازقبیل مسائلی. است شده تبدیل خدمات این از گسترده استفاده در

 از اطمینان و آنها جامعیت حفظ ،اطالعات تغییر عدم از اطمینان افراد، هویت احراز از اطمینان

  و هانگرانی از مواردی تنها استفاده،مورد مستندات و اطالعات با فرد یک ارتباط و وابستگی

 باشند.می امنیتی هایچالش
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های صنعتی استان اصفهان شرکت شهرک                                    
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

  ويژه پسماندهای امحاء جهت برتر نسل سوززباله واحد يک استقرار: عنوان طرح پژوهشی

 رنگسازان صنعتی شهرك در

 

 صنعتی استان اصفهان  شرکت سهامی شهرکهای: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 شهرضاشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 دستگا ه مجری: 

 حمید قدوسیناظرطرح :     رود  زنده آب بهین تحقیقات و ورمشا مهندسینمجری طرح: 

 1010-782215 کدرهگيری:

 

                     981(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 981: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  ارايی های سرمايه ایتملک د                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 1/1/29تاریخ شروع: 

 1/8/20 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده : 

 معدوم برای انتخابی روش بهترین ازگذشته سوزهازباله بهداشت جهانی سازمان براساس     

 طوربه هم هنوز و اندبوده بیمارستانی ضایعات ازجمله و خطرناك ضایعات از بسیاری کردن

 سازیمعدوم روش و نوع انتخاب برای نهایی تصمیم. گیرندمی قرار استفاده مورد گسترده

 روش، کنندگیضدعفونی قدرت ازجمله ،است مختلفی فاکتورهای براساس ویژه ضایعات

 کار، بهداشت و ایمنی مالحظات وزن، و حجم کردن کم محیطی،زیست بهداشتی مالحظات

 بازیافت تجهیزات دارای بزرگ سوزهایزباله اگر...  و انتخابی سیستم ظرفیت و زایدات کمیت

 هایسیستم در تواندمی سرد هوایوآب در سوزهازباله از شده بازیافت آبگرم و بخار باشند انرژی

 .کرد استفاده آن الکتریسیته تولید از توانمی همچنین و شود استفاده گرمایشی

  تعیین کیفیت و کمیت و بررسی اصفهان جنوب منطقه ویژه اندهایپسم مطالعه دراین    

 و فنی اقتصادی توجیه وجود ،درصورت سوززباله کوره احداث سنجیامکان از پس و گرددمی

 انتخاب یا طراحی تولید، ویژه پسماندهای با متناسب برتر نسل سوززباله کوره محیطی،زیست

 گیرد: هداف و دستاوردهای زیر را دربر میدرنهایت انجام این طرح ا .گرددمی

 تعیین مقادیر کمی انواع پسماندهای ویژه صنعتی تولیدی در شهرك صنعتی رازی و منطقه ـ     

 .تا فاصله منطقی      

 .تعیین مقادیر پسماندهای ویژه و صنعتی قابل سوزاندن در منطقه طرحـ     

 محیطی و بهداشتی جهت استقرار سیستم یستتعیین ضوابط و استانداردهای فنی و زـ     

 .سوز برای امحاء پسماندهای ویژه در منطقهزباله      
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 سوزی برای امحاء بررسی انواع و انتخاب نوع سیستم، ظرفیت و تجهیزات مناسب زبالهـ     

 ح و پسماندهای ویژه با توجه به نوع و میزان پسماندهای ویژه تولیدی در منطقه طر      

 .سایر مسائل زیست محیطی و فنی و اقتصادی      

 .سوز و معرفی گزینه برترهای مناسب محل استقرار سیستم زبالهتعیین گزینهـ     

 محیطی بین روش سوزاندن پسماندهای ویژه مقایسه فنی و اقتصادی و اثرات زیستـ     

 چنین بررسی تبعات و پذیرش های امحاء و همدر منطقه طرح با سایر روش تولیدی      

 .اجتماعی طرح در منطقه      
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 صدا و سيمای مرکز اصفهان                                                            
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طرح پژوهشیمشخصات   

 اصفهان مرکز ایسیم هایبرنامه در اجتماعی سرمايه هایمؤلفه: عنوان طرح پژوهشی

 

  صدا و سیمای مرکز اصفهان : دستگاه کارفرما

     بنیادی      توسعه ای                                             کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اناصفهشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 صدا و سیمای مرکز اصفهان دستگا ه مجری: 

 مريم توکلمجری طرح: 

 2922- 782952 کدرهگيری:

 

 71(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 71: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  يه ایتملک دارايی های سرما                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 7/75/28تاریخ شروع: 

 97/8/29 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 چکيده : 

 است، تولید وسایل و زمین فیزیکی سرمایه اگر: گفت توانمی اجتماعی سرمایه تعریف در     

 فرد ذهن در که است دانشی انسانی سرمایه و گذاردمی بانک در فرد که است پولی مالی سرمایه

. دارد وجود افراد دیگر با فرد هایشبکه یا روابط در که است چیزی اجتماعی سرمایه دارد، وجود

 آگاهی، بر مشتمل متعددی های مؤلفه و ابعاد دارای پیچیده مفهوم عنوانبه اجتماعی سرمایه

 اعیاجتم سرمایه تشکیل منابع از یکی. است اجتماعی مشارکت و متقابل همکاری و اعتماد

 سرمایه از متفاوتی نوع و میزان آن، هایبرنامه محتوای و ماهیت برحسب که باشدمی رسانه

 و رسانه این به مخاطبین جذب درجهت عاملی تلویزیون به اعتماد. گیردمی شکل اجتماعی

 .باشدمی اجتماعی سرمایه تقویت جهتدر آن پیام از تأثیرپذیری

 بر تلویزیونی هایبرنامه بودن مؤثر و اجتماعی سرمایه میتاه به باتوجه پژوهش این در      

  فـسق يک زير» تلویزیونی هـبرنام که است شده الشـت اعیـاجتم سرمایه کاهش یا افزایش

 محتوا ازلحاظ باشد،می پخش درحال اصفهان مرکز سیمای از که («خانواده موضوع با)

 ارائه و مطالعه این از استفاده با. یردگ قرار بررسی مورد اجتماعی سرمایه میزان درخصوص

 برداشته جامعه کل در اجتماعی سرمایه ذخیره و افزایش درجهت گامی که است امید راهکارها

 دارای «سقف يک زير» تلویزیونی برنامه میزان چه تا که است این پژوهش اینشود. هدف 

 اجتماعی سرمایه افزایش جهتدر راهکارهای ارائه طورهمین و است اجتماعی سرمایه هایمؤلفه

 باشد.می محتوا تحلیل پژوهش این در تحقیق روش، مخاطبین
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طرح پژوهشیمشخصات   

 توسعه خبر هایشاخص با اصفهان سیمای خبر مطابقت میزان بررسی: عنوان طرح پژوهشی

 

 صدا و سیمای مرکز اصفهان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              بردی     کار                 نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                 علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 صدا و سیمای مرکز اصفهان دستگا ه مجری: 

 بخش فیاض رضا احمدمجری طرح: 

 2922-782950 کدرهگيری:

 

 71(: ميليون ریالبه ) بار مصوب طرحاعت

 71: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 7/2/28تاریخ شروع: 

 97/7/29 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 ه : چکيد

  با میزان چه تا اصفهان ایـسیم رـخب که استسؤال  این به پاسخ دنبالهب رحـط این       

 مخاطب که است خبری توسعه، خبر دانیممی کهچنان .کندمی مطابقت توسعه خبر هایشاخص

 و بیشتر پیشرفت دنبالهب وجامعه دولت کلی ونظام سیستم کندمی احساس آن دریافت از پس

 آن آماری وجامعه گیردمی صورت محتوا تحلیل روش به پژوهش این. است موجود التمشک حل

 شده پخش اصفهان سیمای 10:45 خبری بخش در 1931 زمستان طی که است خبرهایی

 .است
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طرح پژوهشیمشخصات   

 مقاومتی اقتصاد از ایتجربه اسالمیه شرکت: عنوان طرح پژوهشی

 

 صدا و سیمای مرکز اصفهان : دستگاه کارفرما

     بنیادی    توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهان شهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 فهانصدا و سیمای مرکز اص دستگا ه مجری: 

 حايک مريممجری طرح: 

 2922-782958 کدرهگيری:

 

 71(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 71: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 7/75/28تاریخ شروع: 

 97/8/29 مه :تاریخ خات

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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  چکيده :

 این دقیق شناخت و فهم. است داخلی کاالی مصرف و تولید مقاومتی، اقتصاد وجوه از     

 تولید برتکیه تجربه شناخت . کندمی راهنمایی مقاومتی اقتصاد ابعاد دیگر سمت به را ما موضوع

 و دهد نشان را ما قوت نقاط کند، هدایت شدهبیان موضوع در ار ما است قادر خوبیبه داخلی،

 جریان در که است تجاری شرکتی نام «اسالمیه شرکت». شود پیشین خطاهای ارتکاب از مانع

 خارج از ءاستغنا و ملی خودکفایی به تا شد گذاریپایه تجار و ءعلما توسط تنباکو تحریم نهضت

 مصرف و تولید هایتجربه از یکی که «اسالمیه کتشر» است درصدد پژوهش این. بپردازد

 بررسی مورد مقاومتی اقتصاد برای ایتجربه عنوانبه را است ایران معاصر تاریخ در ایرانی کاالی

 و هافرصت و ضعف و قوت نقاط تاریخی، تجربه آن ضعف و قوت نقاط به توجه با و دهد قرار

  تحقیق. کند تشریح را کنونی دوران در متیمقاو اقتصاد تحقق مسیر در موجود تهدیدهای

 اطالعات آوریجمع در تحقیق تکنیک و است اسنادی تحقیقات زمره در روشی لحاظبه

 باشد.می «ایکتابخانه»
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طرح پژوهشیمشخصات   

 شبکه سیمای انتخاباتی ويژه هایبرنامه در سیاسی بخشی آگاهی نحوه: عنوان طرح پژوهشی

 هاناصف استانی

 

 صدا و سیمای مرکز اصفهان : دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 پزشکی    علوم                کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                 علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 صدا و سیمای مرکز اصفهان ری: دستگا ه مج

 شهال باقری طادیمجری طرح: 

 2922- 782822 کدرهگيری:

 

 71(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 71: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 7/2/28تاریخ شروع: 

 97/7/29 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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  چکيده :

  سیاسی بخشی آگاهی نحوه دریابد است بوده درصدد پژوهشی فعالیت این در محقق     

 هایمؤلفه عبارتی به. است بوده چگونه اصفهان مرکز سیمای و صدا انتخاباتی ویژه هایبرنامه

 زمینه دراین شده گرفته کارهب هایتکنیک و بوده چه هابرنامه نوع این سیاسی بخشی آگاهی

  که بوده توصیفی نوع از تحقیق این. است بوده کاربردی تحقیق این انجام از هدف. کدامند

 موردنیاز هایداده ساخت محقق کدگذاری العملدستور و محتوا تحلیل تکنیک از استفاده با

 سیاسی تبلیغات سیاسی، ارتباطات نظریات براساس کدگذاری العمل دستور. تاس آمده دستهب

 درطول مراکز سازیبرنامه رویکردهای درخصوص استانها و مجلس امور معاونت العملدستور و

 . است شده طراحی هابرنامه خود متن همچنین و انتخابات ایام

 اطالعات کلیه نیز نهایتاً که بوده مقوله 18 با متغیر 18 شامل کدگذاری العمل دستور     

. است شده توصیف بعدی یک جداول داخل و پردازش SPSS افزار نرم توسط آن از آمده دستهب

  این هایبخش کلیه که بوده بهشتهشت و حضور فصل برنامه دو تحقیق این آماری جامعه

 متغیرهای بین از. است هگرفت قرار بررسی مورد شمارتمام طوربه بخش 1097 درقالب برنامه دو

 و ایمنی نا الگویی، یا نامهتصدیق ساز،زمینه اطالعات و اخبار تبیینی، متغیرهای شده استخراج

 خودانگیخته، اقناع چون دیگر متغیرهای و ندابوده سیاسی بخشیآگاهی درراستای تأییدی

 باز ولی شوندمی محسوب سیاسی تبلیغات هایتکنیک جزء هرچند آژیتاسیون تاریخی، حافظه

 بخشیآگاهی هایمقوله ازبین. نمایندمی کمک مخاطب سیاسی بخشیآگاهی به نوعی به

 انتخابات در شرکت»  ،«سرنوشت تعیین حق چارچوب در انتخابات در شرکت اهمیت»

 خاص شرايط به توجه با انتخابات در شرکت ضرورت»،«شرعی تکلیف ادای عنوانهب

  ترتیب به «ايران داخلی امور در دخالت جهت آمريکا خواست و منطقه برحاکم

 اند.بوده مذکور برنامه دو در تکراری/ تأکیدی مقوالت ترینمهم از
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  استان اصفهان ، معدن و تجارتزمان صنعتسا                             
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 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 دارای خدمات و محصوالت صادراتی هدف هایبازار شناسايی و بررسی: عنوان طرح پژوهشی

 اصفهان استان پیشرفته هایفناوری

 

  سازمان صنعت و معدن تجارت استان اصفهان: دستگاه کارفرما

     بنیادی    توسعه ای                                             کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                 علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

      دانشگاه اصفهاندستگا ه مجری: 

 صفری علیمجری طرح: 

 2271-786668 کدرهگيری:

 

 1/992(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 1/992: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                ه ای                       هزين       محل تامين اعتبار:

 

 97/8/29تاریخ شروع: 

 97/8/20 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 چکيده :

 والت دارای ـدف صادراتی محصـای ههـی و شناسایی بازارـهدف از این پژوهش بررس     

های تولیدکننده باشد. جامعه آماری پژوهش شرکتستان اصفهان میهای پیشرفته افناوری

 محصوالت دارای فناوری پیشرفته؛ کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت؛ اتاق بازرگانی؛ 

باشند. در این پژوهش ابتدا با مرور و گمرك استان اصفهان؛ و سازمان توسعه تجارت تهران می

شوند و برای موجود، محصوالت با فناوری پیشرفته شناسایی می ادبیات و بررسی آمار و اطالعات

گردد؛ سپس برای تعیین محصوالت مناسب برای صادرات از شاخص مزیت نسبی استفاده می

گردد. ترین بازارهای بالقوه صادراتی، از غربال کردن و آزمون فریدمن استفاده میانتخاب مناسب

 شوند و بندی مید تحلیل سلسله مراتبی، بازارها اولویتینآدر ادامه با استفاده از تکنیک فر

گردد. نتایج آمار واحدهای های پژوهش پیشنهادات کاربردی ارائه میدرنهایت برمبنای یافته

واحد  774شود و کاالی با فناوری پیشرفته در استان اصفهان تولید می 85تولیدی نشان داد که 

 باشند.تولیدی نیز در کشور فعال می

همچنین نتایج محاسبه شاخص مزیت نسبی نشان داد که برای صادرات کاالهای با فناوری     

های بیوتیکفروشی حاوی آنتیصورت خردههپیشرفته، شش محصول پودر تالک؛ سایر داروها ب

 ها و فروشی دارای تولید داخلی مشابه؛ حاللدارای تولید داخل؛ سایر داروهای خرده

چشمی، سایر های یکهای ساکشن جراحی؛ و سایر دوربینآلی مرکب؛ تلمبههای کنندهرقیق

 عنوان محصوالت با مزیت شناخته شدند. های نجومی بههای اپتیکی و دستگاهتلسکوپ
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درنهایت نتایج نشان داد که برای صادرات پودر تالک به ترتیب کشورهای قطر، چین،    

فروشی حاوی صورت خردهای صادرات داروهای بهارمنستان، تاجیکستان، و عمان؛ بر

های تولید داخل، کشورهای عراق، آذربایجان، افغانستان، تاجیکستان، و ازبکستان؛ بیوتیکآنتی

فروشی دارای تولید داخلی مشابه، کشورهای عراق، افغانستان، برای صادرات داروهای خرده

های آلی مرکب، کشورهای کنندهها و رقیقتاجیکستان، ازبکستان، و سوریه؛ برای صادرات حالل

های ساکشن جراحی، ترکیه، عراق، افغانستان، قزاقستان، و تاجیکستان؛ برای صادرات تلمبه

چشمی، های یککشورهای عراق، ترکیه، امارات، آذربایجان، و سوریه؛ و برای صادرات دوربین

 آذربایجان، عمان، قرقیزستان،  های نجومی، کشورهای روسیه،های اپتیکی و دستگاهتلسکوپ

 عنوان بازار هدف دارای اولویت اول تا پنجم شناخته شدند.و سوریه به
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طرح پژوهشیمشخصات   

 عمر افزايش جهت صنعتی، هایدندهچرخ روی بر نیفلور پوشش از استفاده: عنوان طرح پژوهشی

 هادندهچرخ

 

 ن تجارت استان اصفهانسازمان صنعت و معد: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                 علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 اصفهان صنعتی دانشگاهدستگا ه مجری: 

 عنايتی حسین محمدری طرح: مج

 2271-786256 کدرهگيری:

 

 815(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 815: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 81/78/28تاریخ شروع: 

 97/6/20 خاتمه :تاریخ 

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 چکيده : 

 از استفاده با( PTFE) اتیلن فلورو تترا پلی /نیکل کامپوزیت دهیپوشش پژوهش این در     

. شودمی انجام حرارتی عملیات و نشانی الیه بهینه پارامترهای با نیکل الکترولس آبکاری فرایند

 ایکس پرتوی پراش روش با فازی آنالیز انجام با پوشش ختاریمیکروسا یابیمشخصه سپس

(XRD)، رویشی الکترونی میکروسکوپ ، نوری میکروسکوپ مشاهدات (SEM )شیمیایی آنالیز و 

 روی بر پوشش بهینه شرایط درادامه. پذیردمی صورت( EDS) انرژی توزیع سنجیطیف ازطریق

 و سنجی سختی آزمون نظیر) مکانیکی خواص بیارزیا و شده انجام آزمایشگاهی نمونه چندین

 پروسس تعیین و دیسک - روی - پین سایش آزمون) تریبولوژیکی خواص ،( پوشش چسبندگی

 شد. خواهد انجام( پتانسیودینامیک - تافل آزمون) خوردگیمقاومت نهایتاً و( اصطکاك ضریب
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طرح پژوهشیمشخصات   

 شیمیايی مواد ايمنی اطالعات هایبرگه الکترونیکی اطالعاتی کبان تهیه: عنوان طرح پژوهشی

(MSDS )صنعتی واحدهای تولیدی محصول و اولیه مواد 

 

 سازمان صنعت و معدن تجارت استان اصفهان: دستگاه کارفرما

     بنیادی        توسعه ای                                          کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                 علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        : محل اجرای طرح

 دانشگاه اصفهاندستگا ه مجری: 

 اسدالهی محمدعلیمجری طرح: 

 2271-782821 کدرهگيری:

 

 1/921(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 1/921: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 85/9/29تاریخ شروع: 

 97/6/20 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 چکيده :

 نقل،وحمل بندی،بسته ولید،ت مختلف ابعاد و سطوح توسعه و صنعت رشد به توجه با امروزه     

 حوادث دلیل به گهگاه شیمیایی، مواد ویژهبه متفاوت کاالهای نگهداری و بارگیری و تخلیه

 جامعه مختلف اقشار و کارگران کارفرمایان، متحمل سنگین جانی و مالی خسارات خطرناك،

 زمینه در مفید اطالعات نداشتن و آگاهی عدم علتبه حادثه یک مواقع، بیشتر در. شودمی

 حادثه توانستمی مقابله نحوه و آن از آگاهی که درحالی ،است یافته گسترش برخورد چگونگی

 برگه) ایمنی اطالعات برچسب. آورد عملبه جلوگیری بیشتر خسارت بروز از و نموده کنترل را

 سوء اثرات زمینه در اطالعاتی شامل که است سندی( MSDS شیمیایی مواد ایمنی اطالعات

 مواد احتمالی خطرات همچنین و هاآن با ایمن کار نحوه و شیمیایی مواد با تماس از ناشی

 و کاری روندهای حاوی نیز و بوده هاآن جاییجابه و نقلوحمل انبار، استفاده، درهنگام شیمیایی

 .باشدمی خطر وقوع درهنگام فوری اقدامات

 ایران صنایع در مصرف مورد شیمیایی مواد MSDS تهیه طرح این انجام از اصلی هدف      

  شده آوریجمع اطالعات. باشدمی تجارت و معدن صنعت، وزارت یاببهین سایت براساس

 توسط اطالعات این صالحدید درصورت و گرفته قرار تجارت و معدن صنعت، وزارت دراختیار

 تنوع و زیاد بسیار تعداد به هباتوج. گیردمی قرار یاببهین سایت روی بر وزارت این کارشناسان

  منابع، محدودیت نیز و یاببهین سایت محصوالت دربخش موجود شیمیایی و صنعتی مواد

 بیشتری خطرات دارای که صنعتی و شیمیایی مواد برای MSDS اطالعات طرح، این اول گام در

 .شودمی انجام آورند، باربه بیشتری خسارات توانندمی و بوده
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 و معدن صنعت، وزارت یاببهین سایت در موجود محصوالت فهرست میان از اساس، راینب     

 ازجمله مختلف بخش چندین شامل آن شیمیایی محصوالت و مواد ساخت گزینه تجارت،

 و کودها ساخت ،(1411 کد) ازت ترکیبات و کود انواع جزبه اساسی شیمیایی مواد ساخت

  مصنوعی الستیک ساخت و اولیه شکل به پالستیکی وادم تولید ،(1411 کد) ازته ترکیبات

  کشاورزی در استفاده مورد شیمیایی محصوالت سایر و ضدآفات مواد ساخت ،(1419کد)

  بتونه انواع و چاپ مرکب مشابه، هایپوشش و جال روغن رنگ، انواع ساخت ،(1411کد)

 کننده،پرداخت وتمیزکننده هایوردهآفر ،(هادترجنت) هاکنندهپاك و صابون ساخت ،(1411کد)

 نشده بندیطبقه شیمیایی محصوالت سایر تولید ،(1414 کد) بهداشتی هایفراورده و عطر انواع

 .الیا و( 1413 کد) دیگر درجای
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 ای استان اصفهان اداره کل آموزش فنی و حرفه                         
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رح پژوهشیطمشخصات   

 ایحرفه و فنی آموزش کل اداره مهارتی هایآموزش جامع سند تدوين: عنوان طرح پژوهشی

:  موردی مطالعه) سرزمین مايشآ و ایمنطقه مطالعات از استفاده با اصفهان استان

 (اصفهان استان هایشهرستان

 

  اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان: دستگاه کارفرما

     بنیادی   توسعه ای                                             کاربردی                      وع طرح:     ن

 علوم پزشکی                کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه               علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 خوراسگان واحد اسالمی آزاد دانشگاهدستگا ه مجری: 

 رایآ کشتی نرگسمجری طرح: 

 75819- 788006  کدرهگيری:

 

 126(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 126: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 7/9/29تاریخ شروع: 

 -تاریخ خاتمه :

 

03درصد( :به رفت )يزان پيشم  
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 چکيده :

های استراتژیک سازمانی محسوب تربیت نیروی انسانی متخصص، به عنوان نیرو محرکه طرح     

  و متخصص ماهر تربیت نیروی انسانی منظورای نیز بهحرفهوشوند. سازمان آموزش فنیمی

های آموزش نظام درساختار لایجادتحو پردازد.منظور توسعه اشتغال در جامعه به این مهم میبه

رسد. سازمان الزم و ضروری به نظر می 1404افق  به دستیابی و کشور توسعه روند در مهارتی

های مهارتی غیررسمی در کشور جایگاه عنوان یگانه متولی آموزشای کشور بهحرفهوآموزش فنی

تدوین سند جامع ارزشمندی در میان مخاطبان کسب کرده است. هدف از این طرح پژوهشی 

ای و  بر مطالعات منطقهای استان اصفهان مبتنیحرفهوهای مهارتی اداره کل آموزش فنیآموزش

 .آمایش سرزمین بود

های ارتقاء و تهدیدات از مهمترین اهداف طرح شناسایی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت      

های ای در شهرستانت منطقهبر آمایش سرزمین و مطالعاای مبتنیهای فنی و حرفهآموزش

، تدوین برنامه عملیاتی   (WT)،  (WO)،  (ST)، (SO)های موثراستان اصفهان، تعیین استراتژی

 پذیرش کارآموز در هر منطقه های موردنیازها و درنهایت شناسایی رشتهارتقاء این آموزش

طح اول: با بکارگیری س. باشدپژوهش دارای سه فاز عملیاتی است. فاز اول دارای دو سطح می

ای نیازسنجی حرفهوهای فنیپیمایشی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف آموزش-روش توصیفی

 اصفهان انجام شد. استان ایوحرفه فنی آموزش کل اداره مهارتی هایدوره آموزشی کارآموزان

مطالعات تطبیقی در مورد کیفیت  -سطح دوم: همزمان با سطح اول با روش توصیفی

اقدام ئیس کره جنوبی و سو ،آلمان ،چین ،استرالیا ،ای کشورهای ژاپنهای فنی حرفهآموزش

بر روش تحلیل اسناد باالدستی و مصاحبه با کارشناسان و صاحبان گردید. در فاز دوم: مبتنی

 ها اقدام گردید.حرف به شناسایی فهرستی از تهدیدات و فرصت
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جامعه  ها بود.جهت تدوین استراتژی SWOT)ریزی نقاط ) نامهفاز سوم : تدوین ماتریس بر      

پیمایشی شامل صاحبنظران، کارشناسان، مربیان،  -آماری این پژوهش در مرحله توصیفی

ای بودند و در روش تحلیل اسناد شامل کلیه حرفهوسای مراکز و کارآموزان مراکز آموزش فنیؤر

گیری در این پژوهش به علت آنکه استان جهت نمونهباشد. منابع، کتب و اسناد باالدستی می

می باشد و الزم  های متفاوت منطقه ایها و توانمندیاصفهان دارای شرایط اقلیمی، پتانسیل

ضمن  ،ای مورد توجه قرار گیردهای توسعهریزیاست این تکثر و تنوع شناسایی شده و در برنامه

ای صورت طبقههگیری هم بنمونه از روش نمونهاستفاده از فرمول کوکران برای تعیین حجم 

نفر و حجم نمونه مورد مطالعه  1105ای استفاده شد. حجم نمونه کار آموزان چندمرحله
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 11دستی شامل : ماده اد و مدارك باالآوری اطالعات در این پژوهش، اسنهای جمعشیوه     

 های آماری استان اصفهان، اسناد و مدارك موجود در معاونت قانون پنجم توسعه، سالنامه

جهاد کشاورزی و خانه صنعت و معدن استان، مصاحبه با  ریزی استانداری اصفهان، سازمانامهبرن

ای، حرفهومراکز آموزش فنی صاحبان حرف، کارشناسان،مربیان، روسای مراکز و کارآموزان

مشاهده و منابع موجود در کتابخانه و پرسشنامه محقق ساخته بود. جهت تجزیه و اطالعات از 

 انجام شد. spssافزار آمار توصیفی ) فراوانی و درصد(  و استنباطی با استفاده از نرم
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 آبخيزی استان اصفهان اداره کل منابع طبيعی و                        
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طرح پژوهشیمشخصات   

 (تالیجيد تلفن) voip: عنوان طرح پژوهشی

 

  اداره کل منابع طبیعی وآبخیزی استان اصفهان:  دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                 علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 نیآرام اطالعات یفناور شرکتدستگا ه مجری: 

 یميکر نیراممجری طرح: 

 2589 -782159 کدرهگيری:

 

 ** 411(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 -: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              تامين اعتبار: محل

 

 -تاریخ شروع: 

 - تاریخ خاتمه :

 

  -درصد( :به ميزان پيشرفت )
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 چکيده : 

  و یکیالکترون صورتبه سازمان خدمات یسازادهیپ جهت یبستر جادیا طرح سند، این در     

 یتلفن تماس توسط یادار مکاتبات یریگیپ طرح نیهمچن و یاستان اندازچشم سند یراستادر

 .ردیگیم قرار یبررس مورد
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طرح پژوهشیمشخصات   

 یاجرا سمت به حرکت و اطالعات تبادل یفضا تیامن تداوم و جاديا: عنوان طرح پژوهشی

 (ISMS) اطالعات تیامن تيريمد ستمیس

  اداره کل منابع طبیعی وآبخیزی استان اصفهان:  ه کارفرمادستگا

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 نیآرام اطالعات یفناور شرکتتگا ه مجری: دس

 یميکر نیراممجری طرح: 

 2589 -782177 کدرهگيری:

 

 بوده نشده  سریم  اعتبار نیتام   ** 015(:  ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 -: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای              هزينه ای                           -   محل تامين اعتبار:

 -`تاریخ شروع: 

 - تاریخ خاتمه :

 

-درصد( :به ميزان پيشرفت )  
  

 یبیعط منابع کل اداره اطالعات تیامن تیریمد ستمیس یسازادهیپ طرح سند، این در چکيده :

  .است شده تشریح اصفهان استان
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طرح پژوهشیمشخصات   

 گون خشکیدگی لعل: عنوان طرح پژوهشی

  اداره کل منابع طبیعی وآبخیزی استان اصفهان:  دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   اورزی   کش                         فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 سمیرم علیاشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 اصفهان استان طبیعی منابع و کشاورزی تحقیقات مرکزدستگا ه مجری: 

 نصر مهدی -انصاری همتعلی -خداقلی مرتضیمجری طرح: 

 2589 -780526 کدرهگيری:

 

 785(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 785: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                        -   محل تامين اعتبار:

 

 7/1/29تاریخ شروع: 

 97/0/20 تاریخ خاتمه :

 

 011 درصد( :به ميزان پيشرفت )
 

 

 یا بیماری مانند عوامل سایر یا کتیرا برداریبهره اثر در گون خشکیدگی علل بررسی کيده : چ

 .اقلیم تغییر
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طرح پژوهشیخصات مش  

 خاك یائیمیش کويزیف اتیخصوص بر ینیرزميز آب و پساب اثر یاسهيمقا: عنوان طرح پژوهشی

 یزدائ ابانیب یهاطرح در

  اداره کل منابع طبیعی وآبخیزی استان اصفهان:  دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 يه      علوم پا            علوم انسانی                                      هنر                                    

 نینامعشهر:                                    نینامعاستان:                                        محل اجرای طرح: 

 اداره کل منابع طبیعی وآبخیزی استان اصفهاندستگا ه مجری: 

 بافیقال اخوان محمدمجری طرح: 

 2589 -788167 کدرهگيری:

 

 15(: ليون ریالميبه ) اعتبار مصوب طرح

 15: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای             هزينه ای                           -   محل تامين اعتبار:

 

 -تاریخ شروع: 

 - تاریخ خاتمه :

 

 - درصد( :به ميزان پيشرفت )

 

 باشد.این پژوهش فاقد چکیده می : کيده چ
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 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیشخصات م  

  یمحمد گل برتر یهاپیژنوت اسانس و گل عملکرد: عنوان طرح پژوهشی

 

  اداره کل منابع طبیعی وآبخیزی استان اصفهان:  دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 سمیرم علیاشهر:                             اصفهاناستان:                                        محل اجرای طرح: 

 اصفهان استان طبیعی منابع و کشاورزی تحقیقات مرکزدستگا ه مجری: 

 ینليز نیحس مجری طرح: 

 2589 -788111 کدرهگيری:

 

 25(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 05: یال(ميليون ر)به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای              هزينه ای                           -   محل تامين اعتبار:

 

 -تاریخ شروع: 

 - تاریخ خاتمه :

 

  -درصد( :به ميزان پيشرفت )
 

 

 باشد.این پژوهش فاقد چکیده می کيده : چ
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طرح پژوهشیمشخصات   

 یمرکز زاگرس در ونجهي خودرو یهارقم يیشناسا ،یآورجمع: عنوان طرح پژوهشی

 

  اداره کل منابع طبیعی وآبخیزی استان اصفهان:  دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                             کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            سی  فنی مهند           زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                 علوم انسانی                                      هنر                                    

 فريدنشهر:                             اصفهاناستان:                                        محل اجرای طرح: 

 اصفهان استان طبیعی منابع و کشاورزی تحقیقات مرکزدستگا ه مجری: 

 ینليز نیحس مجری طرح: 

 2589 -788115 کدرهگيری:

 

 715(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 25: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                ای                       هزينه        محل تامين اعتبار:

 

 71/78/29تاریخ شروع: 

 1/78/21 تاریخ خاتمه :

 

  -درصد( :به ميزان پيشرفت )
 

 

باشد.این پژوهش فاقد چکیده می کيده : چ  
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طرح پژوهشیمشخصات   

 یزداریآبخ یها طرح یاجرا یاجتماع یاقتصاد مشکالت یررسب: عنوان طرح پژوهشی

  اداره کل منابع طبیعی وآبخیزی استان اصفهان:  دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 فريدونشهرهر:  ش                           اصفهاناستان:                                        محل اجرای طرح: 

 اصفهان استان طبیعی منابع و کشاورزی تحقیقات مرکزدستگا ه مجری: 

 * مجری طرح: 

 2589 -788001 کدرهگيری:

 

 ** 755(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 *: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای              هزينه ای                          *    محل تامين اعتبار:

 

 *تاریخ شروع: 

 * تاریخ خاتمه :

 

  *درصد( :به ميزان پيشرفت )
 

 

 اهداف تحقق سبب یزداریآبخ یهاطرح یاجرا ییاجتما یاقتصاد مشکالت شناخت کيده : چ

 شود.می طرح
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 دشگری استان اصفهانوگر دستی صنایع ،فرهنگی ميراث کل اداره        
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 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 شبکه امنیت معماری اجرای و سازیامن: عنوان طرح پژوهشی

 

  وگردشگری استان اصفهان دستی صنايع فرهنگی میراث کل اداره: دستگاه کارفرما

     بنیادی                توسعه ای                                   کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        ای طرح: محل اجر

 وگردشگری اصفهان دستی صنايع ،فرهنگی میراث کل ادارهدستگاه مجری: 

         فروشانی ابطحی سیدمهدیمجری طرح: 

 پرداز پیام شرکت امنیتی ورکارشناسپعباس آقای-اصفهان  صنعتی دانشگاهناظر طرح:  

 75165- 786156 کدرهگيری:

 

 216(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 627: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 7/2/28تاریخ شروع: 

 82/78/28 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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  چکيده :

 تا شد خواهد بررسی شبکه ارتباطات و طرح همراهبه شبکه هایسامانه ابتدا اول فاز در     

 درنهایت. باشدمی هاییفرم تکمیل و هامصاحبه با همراه مرحله این. گردد حاصل کافی شناخت

  دوم، فاز در. گرددمی ارائه داد خواهد نشان را امنیتی بلوغ سطح که کهشب شناخت گزارش یک

 صورت ممیزی شده انجام شناخت و ISO17001 استاندارد کنترلی و الزامی بندهای برمبنای

 استخراج و شناسایی ها،سایتوب و شبکه و هاسامانه هایپذیریآسیب همچنین گرفت، خواهد

. گردندمی بررسی دارند قرار شبکه لبه در که تجهیزاتی صاًمخصو یزاتهتج تنطیمات گردند،می

 براساس سوم، فاز در. شد خواهند مکتوب و بندیدسته مرحله دراین هاپذیریآسیب درنهایت

 کهدرصورتی. شد خواهد ارائه گزارش یک درقالب سازیامن راهکارهای استاندارد هایکنترل

 هادستگاه در فاحش تنظیمات عدم یا و باشد داشته جودو سایت در باال درجه با پذیریآسیب

 .گرددمی ارائه گزارش در باشد، موجود
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طرح پژوهشیمشخصات   

 مهم هایسرور برای clusterاندازیراه: عنوان طرح پژوهشی

  وگردشگری استان اصفهان دستی صنايع فرهنگی میراث کل اداره: دستگاه کارفرما

     بنیادی      توسعه ای                                             کاربردی                        نوع طرح:   

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 دانشگاه صنعتی اصفهان دستگا ه مجری: 

          فروشانی ابطحی سیدمهدیمجری طرح: 

 75165- 786150 کدرهگيری:

 

 ** 055(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 -: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                         -  محل تامين اعتبار:

 

 -تاریخ شروع: 

 - تاریخ خاتمه :

 

 توسط طرح تايید عدم دلیلهب شد،لیکن تصويب ستاد سامانه در طرح درصد( :به ) ميزان پيشرفت

 برگشت آن اعتبار و نشد محقق خصوصدراين پژوهشی اصفهان، میراث  کل اداره مسئولین

  .شد داده
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 چکيده :

 از استفاده مالی، و اداری اتوماسیون به مربوط اطالعاتی بانک زیاد کاربر تعداد به دلیل     

 چند یا دو به را کنندگاناستفاده توانمی هم سیستم این در. باشدمی مدنظر  cluster سیستم

cluster  از هرکدام تا کرد تقسیمcluster و کنند استفاده مستقل منبع یک از بتوانند ها 

 ورطهب کند برخورد مشکل با( سرورها) منابع از یکی چنانچه اینکه هم. رود باال کیفیت و سرعت

 .آمد نخواهد بوجود کاربران استفاده در خللی و شد خواهد جایگزین دیگر سیستم اتوماتیک
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 زیست استان اصفهان اداره کل حفاظت محيط                           
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طرح پژوهشیمشخصات   

 يوزپلنگ حضور ثبت منظوربه ایتله هایدوربین فناوری کارگیریهب: عنوان طرح پژوهشی

 آبادعباس وحش حیات خوارانگوشت ساير و آسیايی

 

 اصفهان استان زيست محیط حفاظت کل اداره: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 -شهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 ايرانی يوزپلنگ انجمندستگا ه مجری: 

 دهکردی اسالمی مرتضیمجری طرح: 

 2571- 782876 کدرهگيری:

 

 721(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

  -: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 .است افتهین اختصاص پروژه نيا به 7928 سال در یپژوهش اعتبار صد در 9 تا 7 از

 7/78/25تاریخ شروع: 

 81/0/29 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 چکيده : 

 تصویرهای نخستین و گرددمی باز پیش سال هزار 4 حداقل به یوز با نسانا آشنایی سابقه     

 توانایی از نیز اولیه هایتمدن حتی که دهندمی نشان، قفقاز و النهرینبین در آن از مانده برجا

 هاییوز تصاحب (.Sunquist & Sunquist 1001جستند )می بهره شکار در سانگربه این

، خاورمیانه در آن از پس و شد شروع باستان مصر هایفرعون دربار زا احتماالً که آموزدست

، آذربایجان به وسطی قرون در، گرفت اوج چین و هند، پاکستان، روسیه جنوب، افغانستان

 در حتی و نداشته تشریفاتی جنبه تنها یوز از استفاده. رسید امروزی گرجستان و ارمنستان

گرفتند می بهره شکار در آن از جانور این نمودن رام با نیز چادرنشینان، نقاط برخی

(Guggisberg 1335 .) 

 یوز همراهی، گسترده صنعتی و کشاورزی هایفعالیت آغاز و انسانی جوامع چشمگیر رشد با     

 چشمگیری تغییرات باعث یوز به معاصر انسان خصمانه نگاه .گرفت دیگر شکلی خود به انسان با

 این جمعیت نزولی پرشتاب سیر و شد آسیا ویژه به و آفریقا در یوز ندگیپراک نقاط از بسیاری در

 (. Durant et al. 1008داشت ) دنبالبه را پذیرآسیب سانگربه

 طعمه چشمگیر کاهش و گاهزیست تغییر و نابودی با خود حضور محدوده سرتاسر در یوز     

 مناطق شبکه از درخارج هک ( و یوزهاییSunquist & Sunquist 1001شد ) روروبه

  و رفتهمی شمار به داراندام ازسوی تهدید یک عنوانبه اغلب، کردندمی زندگی شدهحفاظت

 (. Laurenson 1334، Caro 1334شدند )می کشته سرعتبه
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 نزدیک طوربه جانور این امروزه و بوده تروخیم بسیار گذشته قرن در آسیایی یوز سرگذشت     

، شدمی مرکزی و غربی آسیای از وسیعی نقاط شامل که خود حضور محدوده تمام از ،یقین به

 (.Nowell & Jackson 1331است ) شده حذف

 نیز پیش سال ده حدود تا، است مانده متوقف ایران در تنها که گسترده انقراض این      

 برخی در حتی و کردمی تهدید شدتبه را کشور در جانور این هایبازمانده آخرین نسل چنانهم

 شد.می دانسته قالده 50 تا 40 از ترکم جانور این تعداد، غیر رسمی آمارهای و هاگزارش

 این به غیردولتی و دولتی نهادهای توجه افزایش با خورشیدی هشتاد دهه اوایل در، خوشبختانه

 متوقف آسیایی زیو جمعیت کاهش روند که رسدمی نظر به، انقراض طرخدر شدتبه سانگربه

  جهان ساناننادرترین گربه از یکی، آمور پلنگ کنار در، کماکان جانور این هرچند. باشد شده

 ( در فهرست سرخ سازمان Critically Endangeredای در آستانه انقراض )عنوان گونه با

 سال گذشته،  10(. طی IUCN 1010رود )می شماربه  المللی حفاظت از طبیعتبین

های در بیابانهای آسیایی بوده است وحضور آنها تنها شرقی ایران آخرین سنگرگاه یوزپلنگنیمه

شده و گمان بر این  تأیید کویری کرمان، خراسان، سمنان، یزد، تهران، استان مرکزی و اصفهان

 (.1930نمایند )فرهادی نیا و جورابچیان یوز در این استانها زیست می 100تا 70است که امروزه

ترین زیستگاه یوزپلنگ در استان اصفهان محسوب آباد، مهموحش عباسپناهگاه حیات     

هایی چون کاراکال، گربه شنی، پلنگ ایرانی، گربه گردد که درکنار یوزپلنگ، میزبان گونهمی

 (. 1930باشد )اکبری و جاللپور های معمولی، شنی و شاه روباه و... میوحشی، گرگ، روباه
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ها و مطالعات متعدد صورت گرفته، رغم داشتن چنین تنوع باالیی از گونهحال، بهاین با     

برآورد فراوانی و  طور دقیق مشخص نشده است. هها بهمچنان وضعیت جمعیت و پراکنش گونه

جثه همواره در میان خواران بزرگخصوص گوشتهوحش، بقضاوت درمورد جمعیت حیات

هایی که امروزه در دنیا برای برآورد ی جدی بوده است. یکی از تکنیکهاکارشناسان، محل بحث

صید مجدد  ای پیدا نموده است، استفاده از روش صیدخواران کاربرد گستردهفراوانی گوشت

دهند سطح افراد را می امکان شناسایی در «نشاندار»باشد. در این روش، جانوران می

(Karanth & Nichols 1001و از آنجا )  که الگوی خالدار بدن یوزپلنگ در میان افراد مختلف

(، aro & Durant 1331باشد )فرد و در سرتاسر زندگی آنها ثابت و بدون تغییر میهب منحصر

توان با گرفتن عکس از افراد مختلف آنها را شناسایی نموده و بر اساس تصاویری که درطول می

 (.Kelly 1001ها را دنبال و پایش کرد )شود، آنهای مختلف از آنها گرفته میزمان

های بارز و ها دارای الگوهای پوستی پیچیده و فاقد ویژگیالبته متأسفانه یوزپلنگ      

خصوص هکننده هستند و از همین رو، مقایسه آنها نیازمند صرف زمان طوالنی بمتمایز

(. توصیه Kelly 1001باشد )که تصاویر از کیفیت چندان باالیی برخوردار نباشند، میدرحالتی

شود که در هر ایستگاه، دو دستگاه دوربین در برابر یکدیگر قرار داده شود تا هر دو طرف می

(، ولی به دلیل وسعت باالی مناطق و Karanth & Nichols 1001جانور نشاندار ثبت گردد )

د بیشتری را فراهم تعداد پایین دوربین، استفاده از یک دوربین شانس گرفتن تصویر از افرا

 (. O’Brien et al. 1009آورد )می
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 وزپلنگی تیاندازه جمع نیتخم رانیای در اتله یهادوربین یکاربردها نیتراز مهم یکی     

حفاظت از  یبرا یریگمیتصم یوحش مبنااتیح تیریاست. در علم حفاظت و مد ییایآس

گیرد و از آنجا که آن مبنا قرار می یتیجمعآن گونه و روند  تیای شناخت اندازه جمعهرگونه

  انیکه براساس مشاهدات و گزارشات ب یاتیبا حدس رانیرا در ا وزی تیهاست جمعسال

  ینینو یهاکه با روش دهیرسد موقع آن فرا رسشود، به نظر میزده می نیشود تخممی

 ییایآس وزی تیاز جمع یترقیاندازه دق کیستماتیصورت سای بهتله یهاچون استفاده از دوربین

 .میکن دایرا پ ایدر دن

 هاییکی از زیستگاه زمره در همواره، های گذشتهآباد طی سالپناهگاه حیات وحش عباس    

 کشور در کلیدی و حیاتی مناطق معدود این ازعنوان یکیاست. این منطقه بهبوده  ایران در یوز

 یوز بقای ضامن حتی و اهمیت حائز بسیار آن در مستمر حفاظتی هایبرنامه اجرای که است

حال، حضور این جانور در این منطقه کمتر مستند است. با این ایران مرکزی کویرهای در آسیایی

ای متناسب با وسعت های تلهگیری فناوری دوربینبرای بکار کافی توجه عدم به شده است. نظر

این منطقه نیازمند اجرای یک برنامه پایش  که رسدمی نظر به، گذشته هایسال آباد درعباس

باشد ای میهای تلهخواران با استفاده از فناوری دوربینوضعیت یوزپلنگ و همچنین سایر گوشت

های تا بتوان پس از نزدیک به یک دهه حفاظت از آن، ارزیابی مناسبی از روند پراکنش گونه

 ان ارائه نمود.خوارشاخص آن با تأکید بر یوزپلنگ و سایر گوشت

 هاینادانسته از ایگوشه، مشابه مطالعات و پژوهش این از آمده دستبه نتایج که است امید      

 سایر و منطقه دراین را بلندمدت حفاظتی هایبرنامه ادامه و ساخته آشکار را ایران در یوز از ما

 سازد. هموارتر، یوز هایزیستگاه
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طرح پژوهشیمشخصات   

 موته وحش حیات پناهگاه تفصیلی طرح تهیه: پژوهشیعنوان طرح 

 

 اصفهان استان زيست محیط حفاظت کل اداره: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                 علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 -شهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 رويان مشاور مهندسیندستگا ه مجری: 

 زرعکانی مهدیمجری طرح: 

 2571- 782128 کدرهگيری:

 

 1/628(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 -: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                 هزينه ای                             محل تامين اعتبار:

 .است افتهین اختصاص پروژه نيا به 7928 سال در یپژوهش اعتبار صد در 9 تا 7 از

 7/78/26تاریخ شروع: 

 97/6/29 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 چکيده :

حفاظت امروزه به دالیل متعدد طق تحتهای ملی و سایر مناوحش، پاركهای حیاتپناهگاه     

 های استثنایی از مناظر طبیعی ای برخوردارند. این مناطق درحفظ نمونهاز اهمیت ویژه

 ای دارند. العادهبرای نسل حاضر و آتی نقش فوق ردفهای منحصر بهنخورده و زیستگاهدست

عنوان و جانوری و مناظر آنها به های گیاهیها به دلیل برخورداری از تنوع گونهگاهاین ذخیره

های تخصصی حائز اهمیت ای از زمینهتوانند برای طیف گستردهروند که میمنابعی به شمار می

ولی ثمربخشی و تداوم نقش آنها در ابعاد گوناگون حفاظتی، پژوهشی،  و ارزش زیادی باشند.

نها است. با شناسایی، تجزیه گاهی منوط به تهیه طرح های مدیریت برای حفظ آآموزشی و تفرج

های استفاده و تحلیل، ارزیابی بعمل آمده از منابع و تعیین استعداد اراضی واقع در پارکها راه

 طوری که کیفیت ذاتی منابع خود را بطور مستمر حفظ نمایند فراهم هچندجانبه از آنها ب

 ه طرح مدیریت پناهگاه ریزی جهت ارائتوان به برنامهگردد. پس از طی این مراحل میمی

 وحش موته اقدام نمود. حیات

زیست استان اصفهان وحش موته، تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیطپناهگاه حیات     

شهر و میمه، گلپایگان و محالت در اطراف این منطقه های دلیجان، شاهینباشد. شهرستانمی

های ها و تپه ماهورها و دشتکوهستانوحش موته شامل سیمای پناهگاه حیات اند.واقع شده

 باشد.زارهایی با گیاهان شورپسند میوسیع و شوره

باشد. متر می 1013متر و متوسط ارتفاع  1300متر، حداکثر  1439حداقل ارتفاع پناهگاه      

آمبرژه در مناطق پست،  بندی اقلیمی،وحش موته، با توجه به سیستم طبقهاقلیم پناهگاه حیات

شناسی، پناهگاه خشک سرد ارزیابی شده است. از نظرزمینو درمناطق مرتفع نیمه خشک

 وحش موته در مجاورت زون زاگرس واقع شده است. حیات
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های های غیرفلزی و سنگهای فلزی طال و مس و کانیاین زون زونی فعال و دارای کانی     

وحش موته رودخانه شور حیات تنها منبع آب سطحی دائمی در پناهگاه باشد.تزیینی می

وحش و آبیاری نامناسب است. منابع ترك است که آب آن به دلیل شوری زیاد برای حیاترباط

باشد. ازنظر فرسایش بیشترین نوع فرسایش در پناهگاه آب زیرزمینی این منطقه نیز فقیر می

صورتی که ست بهوضعیت مراتع پناهگاه حیات وحش موته نامطلوب ا باشد.فرسایش سطحی می

  11ها در وضعیت فقیر یا خیلی فقیر قرار دارند. متوسط تاج پوشش گیاهان گونه 33%

های گوناگون مرتعی معادل طور متوسط در پوششباشد. میزان خاك لخت پناهگاه بهدرصد می

 است. 8/41%

گونه به دلیل  9، وحش موته حضور دارند که از این تعدادگونه پستاندار درپناهگاه حیات 17     

 گونه در ضمیمه 1پذیر و های آسیبگروه گونه IUCNبندی کاهش جمعیت جهانی طبق طبقه

I وII   طبقه بندیCITES  های آهو، قوچ گونه نیز حمایت شده هستند. حضور گله4قرار دارند و

 س در باشد. همچنین وجود گونه گربه پاالهای این پناهگاه میو میش و کل و بز از ویژگی

 گردد. این محدوده، گزارش می

و گزارشات هاوحش موته، مشاور پس ازدریافت نقشهدرانجام مطالعات تفصیلی پناهگاه حیات     

های میدانی متعددی  باحضور کارشناسان اداره های متعدد و پیمایشمرحله توجیهی، نشست

 وحش موته پناهگاه حیاتزیست استان اصفهان انجام گردید و سپس مرز محدوده کل محیط

زیست استان اصفهان مشخص شد و دریافتی از اداره کل حفاظت محیط GISهای براساس داده

ها باتوجه به اینکه این مرز با مرز مطالعات مرحله توجیهی متفاوت بود، با مراجعه به دفترزیستگاه

وحش موته اتمحدوده پناهگاه حی GISزیست فایل و امور مناطق سازمان حفاظت محیط

  081-1009ه شماره ـی نامـن اصفهان طـزیست استاد اداره محیطـمنظور تأییافت شد و بهـدری
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شماره  به این اداره کل فرستاده شد و پس از بررسی استان طی نامه 17/11/1981مورخ      

ی که این مرز مورد تأیید قرار گرفت و دربازدیدهای صحرای 1/1/1987مورخ  5/110 -1755

عنوان توسط این مشاور درپناهگاه حیات وحش موته انجام شد، مرز پناهگاه بررسی گردید و به

 مرز نهایی محدوده پناهگاه حیات وحش موته در تهیه گزارشات مرحله تفصیلی پناهگاه

هکتار  104943.17وحش موته وحش موته مورداستفاده قرار گرفت. وسعت پناهگاه حیاتحیات

هکتارکمتراز وسعت محدوده مطالعات مرحله توجیهی است. این  311میزان هباشدکه بمی

هایی از شمال و شمال غرب پناهگاه، بخشی از اراضی اختالف مساحت شامل کاهش بخش

هایی از شمال شرق و جنوب شرق پناهگاه و روستای ورزنه واقع در جنوب غرب پناهگاه و بخش

هایی از شمال، شمال در جنوب منطقه و بخشواقع همچنین اضافه شدن محدوده شهر الیبید

 باشد. شرق و جنوب شرق پناهگاه نسبت به محدوده مطالعات مرحله توجیهی می

وحش موته، برنامه تفصیلی در مرحله بازنگری مطالعات تفصیلی طرح مدیریت پناهگاه حیات    

های بینی و جانمایی برنامهتهیه و تدوین شده و همچنین پیش 8تا  1هایو اختصاصی برای زون

پذیر تأکید گردید درمجموع مطالعات های توسعهویژه در زونتوسعه برای طراحی و مهندسی به

جلد تهیه و ارائه   19وحش موته در مجموعه پارك ملی و پناهگاه حیات مرحله تفصیلی بازنگری

 گردد.می
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طرح پژوهشیمشخصات   

 قمیشلو منطقه تفصیلی طرح تهیه مطالعات سازیهنگامبه و تکمیل: عنوان طرح پژوهشی

 

 اصفهان استان زيست محیط حفاظت کل اداره: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            ندسی  فنی مه           زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                 علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 -شهر:                                   ن   اصفهااستان:                                        محل اجرای طرح: 

 رويان مشاور مهندسیندستگا ه مجری: 

 حامدی علی محمد -زرعکانی  مهدیمجری طرح: 

 2571- 782125 کدرهگيری:

 

 025(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 -: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                                     هزينه ای         محل تامين اعتبار:

 .است افتهین اختصاص پروژه نيا به 7928 سال در یپژوهش اعتبار صد در 9 تا 7 از

 7/78/25تاریخ شروع: 

 97/6/29 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 چکيده : 

ای تحت حفاظت امروزه به دالیل متعدد از اهمیت ویژه های ملی و سایر مناطقپارك     

های نخورده و زیستگاههای استثنایی از مناظر طبیعی دستبرخوردارند.این مناطق درحفظ نمونه

ها به دلیل گاهای دارند. این ذخیرهالعادهبرای نسل حاضر و آتی نقش فوق ردفمنحصر به

روند که عنوان منابعی به شمار مینوری و مناظر آنها بههای گیاهی و جابرخورداری از تنوع گونه

 های تخصصی حائز اهمیت و ارزش زیادی باشند. ای از زمینهتوانند برای طیف گستردهمی

گاهی ولی ثمربخشی و تداوم نقش آنها در ابعاد گوناگون حفاظتی، پژوهشی، آموزشی و تفرج

است. با شناسایی، تجزیه و تحلیل، ارزیابی های مدیریت برای حفظ آنها منوط به تهیه طرح

های استفاده چندجانبه از آنها آمده از منابع و تعیین استعداد اراضی واقع در پارکها راهبعمل

از طی گردد. پسطور مستمر حفظ نمایند فراهم میهطوری که کیفیت ذاتی منابع خود را بهب

رح مدیریت برای پارك ملی و پناهگاه ریزی جهت ارائه طتوان به برنامهاین مراحل می

 وحش قمیشلو اقدام نمود.حیات

کیلومتری شمال غرب  45وحش و پارك ملی قمیشلو در استان اصفهان و در پناهگاه حیات      

  47.1"وحش در موقعیت شهر اصفهان قرار دارد. به لحاظ موقعیت جغرافیایی، پناهگاه حیات

عرض  99و ْ 01'و 13.9"تا  91و ْ 40'و  18.7"طول شرقی و  51و 18ْ'و  17.7"تا 50و ْ 53'و 

و 17'و  91.1"تا 51و ْ 09'و  58.3"هکتار و پارك ملی در موقعیت  89115شمالی با مساحت 

 90010عرض شمالی با مساحت  99و ْ 00'و  8.5"تا  91و ْ 44'و  13.8"طول شرقی و  51ْ

متر از سطح دریا در بخش شمال  1140وحش اتاند. حداقل ارتفاع پناهگاه حیهکتار واقع شد

 باشد. متر ازسطح دریا واقع دربخش جنوب غربی می 1110شرقی منطقه و حداکثر ارتفاع آن  
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متر ازسطح دریا در شمال غربی و بیشترین  1300درمحدوده پارك ملی نیز کمترین ارتفاع      

های طق کوهستانی، تپه ماهورها و دشتمنا متر ازسطح دریا در جنوب غربی است. 1740ارتفاع 

دهند. محدوده وحش و پارك ملی قمیشلو را تشکیل میهای اصلی پناهگاه حیاتهموار قسمت

پناهگاه ازنظر پستی و بلندی )توپوگرافی( از سه طرف کوهستانی و شیب آن متوجه شرق 

مناطق کوهستانی و باشد، این درحالی است که محدوده پارك غالباً دربر دارنده منطقه می

 های محصور شده میان آنهاست که شیب کلی آن به سمت غرب ماهوری و دشتتپه

 منطقه است.

هکتار  90010هکتار پناهگاه و  89115هکتار ) 119175مساحت مجموعه حفاظتی قمیشلو      

های عنوان یکی از اکوسیستمهوحش قمیشلو بپناهگاه حیاتپارك ملی و  باشد.پارك ملی( می

های جغرافیایی و اقلیمی و همچنین مطلوبیت بیابانی در بخش مرکزی کشور ایران با ویژگینیمه

از مناطق بسیار با ارزش در ناحیه پالئوارکتیک ساخت یکیگاهی و زمینشرایط زیست

(paleoarcticمحسوب می )نظر جغرافیایی زیستی در منطقه آسیا و جهان از ارزش گردد که از

همچنین منطقه قمیشلو به دلیل وجود قلعه ها و بناهای تاریخی مربوط   برخوردار است. ایویژه

های تاریخی منطقه قمیشلو یکی از شکارگاه به دوره قاجار از اهمیت تاریخی نیز برخودار است.

 عنوان یک شکارگاه آید و بارها در کتب تاریخی اواخر عصر قاجاریه از آن بهایران به شمار می

مناسب بودن این منطقه و وجود تعداد زیادی شکار باعث گردید تا پسر  .شده است یاد

های قرق خود برگزیند و در آن قلعه زیبا و معروف عنوان یکی از زیستگاهناصرالدین شاه آن را به

 قمیشلو را احداث کند. 
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ی از مناظر طبیعی  و فردهای منحصر بهبا توجه به اینکه مجموعه قمیشلو دربرگیرنده نمونه     

    های حساس باهای ارزشمند و شاخص جانوری و گیاهی و مناطق اکوتون و زیستگاهگونهمآمن

گاهی منطقه مطالعات مرحله توجیهی دلیل اهمیت زیستهتنوع زیستی باال می باشد، ازاین رو ب

زیست محیطانجام و مورد تصویب سازمان حفاظت  1980در سال وحش قمیشلوپناهگاه حیات

بندی عنوان جمعبندی پناهگاه، بهقرار گرفت. نتایج این مطالعات در نهایت به سنتز و ناحیه

مطالعات تفصیلی منطقه انجام شد و مورد تصویب  1987مطالعات، منتهی شده است.در سال 

ای تدوین شده است که نتیجه سازمان قرار گرفت. شرح خدمات مطالعات تفصیلی به شیوه

بندی ارائه شده است، پایه مطالعات تفصیلی صورت نقشه ناحیهاز مطالعات توجیهی که بهحاصل 

 خواهد بود. 

گاهی دلیل اهمیت زیستهبنابراین مهندسین مشاور رویان با حساسیت هرچه تمام تر ب     

 های این منطقه، مستندات علمی و مطالعاتی موجود منطقهو ارزش ءمنظور تضمین بقامنطقه به

بندی در مطالعات را مورد بررسی دقیق و موشکافانه قرار داد. پس از بررسی ستادی، نقشه ناحیه

صحرائی و میدانی مورد بررسی چند باره قرار گرفت. در مطالعات میدانی از نظریات کارشناسان 

بانان مجموعه قمیشلو نیز بهره گرفته شد. براساس کلیه مطالعات اداره کل اصفهان و محیط

بندی جدید به اداره بندی پناهگاه پیشنهاد شد. پیشنهاد ناحیهگرفته تغییراتی درناحیهورتص

در مرحله بازنگری  استان مبنای مطالعات تفصیلی قرار گرفت. تأییدکل استان منعکس و پس از 

ز هایی امطالعات تفصیلی، با توجه به تغییر مرز منطقه مطالعاتی و نیز ارتقاء رتبه حفاظتی بخش

 بندی منطقه انکارناپذیر می باشد.منطقه و تبدیل آن به پارك ملی، ضرورت تغییر ناحیه
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شده به منطقه صورت گرفت و سپس های اضافهدر این مرحله، ابتدا مطالعات پایه در بخش     

 هایی ازمنطقه باتوجه به نظرات ارائه شده براساس این مطالعات، تغییر رتبه حفاظتی بخش

 بندی جدیدی برای منطقه ارائه گردید.سات برگزار شده بین مشاور و اداره کل، ناحیهدر جل

وحش قمیشلو، در مرحله بازنگری مطالعات تفصیلی طرح مدیریت پارك ملی و پناهگاه حیات

بینی و تهیه و تدوین شده و همچنین پیش 10تا  1های برنامه تفصیلی و اختصاصی برای زون

پذیر تأکید گردید های توسعهی توسعه برای طراحی و مهندسی به ویژه در زونهاجانمایی برنامه

وحش قمیشلو درمجموع مطالعات مرحله تفصیلی بازنگری مجموعه پارك ملی و پناهگاه حیات

 جلد تهیه و ارائه گردید.  14در 
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طرح پژوهشیمشخصات   

 ايرانی ایدوپ حفاظتی و زيستی وضعیت بررسی: عنوان طرح پژوهشی

 

 اصفهان استان زيست محیط حفاظت کل اداره: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                     هنر                                    

 

 - شهر:                                  اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 اصفهان صنعتی دانشگاهدستگا ه مجری: 

 همامی رضا محمودمجری طرح: 

 2571- 781196 کدرهگيری:

 

 9/898(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 18: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  سرمايه ای تملک دارايی های                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 2/9/21تاریخ شروع: 

 97/8/29 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  

 
 

 



375 

 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

    : چکيده

های طبیعی و تخریب آنها  تر شدن زیستگاههای اخیر گسترش شهرها و کوچکدر سال     

ر تعداد های جانوری و گیاهی بوده است. هرساله باز عوامل مهم کاهش شدید جمعیت گونهیکی

رو در نیل به توسعه خطر انقراض افزوده شده و چالش پیشمعرض های گیاهی و جانوری درگونه

شود. امروزه حفاظت از میراث آیندگان بدون رعایت اصول علمی و بدون تر میپایدار پیچیده

های جانوری و های دقیق مدیریتی ممکن نخواهد بود. در کشور ما حفاظت از گونهوجود طرح

 گیرد. همچنین گیاهی معموال بدون وجود مطالعات دقیق علمی و طرح مدیریت انجام می

ویژه سمداران( رسد پستانداران بزرگ جثه )بهباتوجه به پیشینه حفاظت در کشور به نظر می

 های حفاظتی باالتری قرار دارند.نسبت به پستانداران کوچک جثه در الویت

دست آوردن اطالعات پایه زیستی درراستای فراهم آوردن ههدف از اجرای این طرح ب    

اطالعات کافی جهت حفاظت گونه دوپای ایرانی شامل گستره پراکندگی، موقعیت جغرافیایی و 

گاهی، بررسی تاکسونومیک گونه، کشت های زیستها، وابستگیتراکم نسبی جمعیت یا جمعیت

های زیستی در این پژوهش ویژگی ه است.بافت جهت تهیه بانک ژن و بررسی عوامل تهدید بود

شناختی دوپای ایرانی مورد بررسی قرار گرفت. ازنظر ریختی دراین گونه پاها بسیار بلندتر و بوم

ها و پاها پنج عدد و درقاعده سه انگشت میانی پینه  ها است، تعداد انگشتان دستاز دست

ش جلویی سر و سطح بیرونی رانها شود. رنگ پشت بدن نخودی تیره، رنگ بخبزرگی دیده می

های تیره متمایز در باالی ران، دم های زیرین بدن و سطح داخلی رانها سفید، لکهتر، بخشروشن

ای در انتهای دم، موهای دم در پایین سیاه و لوله ای شکل و دارای یک دسته موی تخت فرچه

 در بخش  انتهایی سفید رنگ است. 
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داری با میزان نور ماه شب فعال بوده و میزان فعالیت افراد رابطه معنی اًدوپای فیروز منحصر     

باشد. با شروع دارد. بیشترین زمان فعالیت افراد خارج از النه در هفته اول و آخر ماه قمری می

های خود به خواب گونه در النهفصل سرد از اواسط آذر لغایت اواسط اسفند ماه، افراد  این

 Peganum harmalaو اسفند   Anabasis aphyllaند. دو گونه گیاهی زمستانی می رو

های مختلف استان های گیاهی  مورداستفاده دوپای ایرانی می باشند. بررسی بخشازجمله گونه

دهنده عدم های فارس و یزد همجوار با استان اصفهان نشانهایی از استاناصفهان و قسمت

مناطق بررسی شده بود. حرکت در مسیرهای تصادفی گونه دروجود جمعیت دیگری از این

/. در هر یک 105مشخص شده در شب جهت تعیین فراوانی دوپای ایرانی، نرخ برخوردی برابر با 

پالت  58گاه تعداد دست داد. جهت مشخص کردن ساختار کلی زیستهکیلومتر پیمایش را ب

 ستقرار یافت.گاه مورد مطالعه اصورت تصادفی در زیستمتری به 10×10

های جفت متری درمحل مشاهده افراد، و به همین تعداد پالت 10×10پالت  75با استقرار       

ریزه سطح های گیاهی و درصد سنگ و سنگگاهی نظیر درصد پوشش گونهمتغیرهای زیست

های جفتی و تصادفی( مورد مقایسه قرار گرفت. های حضور و عدم حضور )پالتزمین بین پالت

های حفر النه، متغیرهای گاهی مؤثر در انتخاب محلهای زیستمنظور بررسی ویژگیهب

متری به مرکزیت  10×10پالت  11پوشش گیاهی در  های خاك و گاهی شامل ویژگیزیست

پالت  11گاه مستقر شده بودند و همچنین طور تصادفی درسطح زیستههایی که بالنه با پالت

 های گیاهی ی، عمدتا در تیپـان داد که دوپای ایرانـیج این بررسی نشدند. نتاـت مقایسه شـجف
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  Peganum و aphylla Anabasisهای گیاهی شود که درصد پوشش گونهمشاهده می     

harmala  ها درمناطق فاقد پوشش گیاهی و یا دارای درصد پوششباشد و النهغالب می 

شنی لومی، درصد  تاًها عمددرمحل انتخاب النهخاك بافت  شوند.گیاهی اندك مستقر می

باشد. درصد و درصد سولفات کلسیم کمتر از یک درصد می 50طور متوسط کربنات کلسیم به

ترین گیرد. مهمطور محدود صورت میهگونه چرای دام و فعالیت تفرجی بدرمحل زیست این

گونه و وجود گاه اینبه زیستشیراز  -عوامل تهدید گونه درحال حاضر نزدیکی جاده اصفهان

 باشد.های گله درمنطقه میسگ

های نزدیک ازطریق تجزیه به گیری و بررسی صفات جمجمه و مقایسه آن با گونهاندازه     

های مورد نیاز ها جدا کرد. در این تحقیق نمونههای اصلی، این جمعیت را از سایر گونهمؤلفه

نمونه(، حدفاصل بین ابرقو و رامشه  1طق شهرضای اصفهان )جهت انجام مطالعات ژنتیکی از منا

 نمونه از حنا  1نمونه از تاالب گاوخونی و  1نمونه از بجستان و ایزدخواست،  4نمونه(،  1)

از بافت گوش و ماهیچه این  DNAآوری گردید و استخراج در نزدیکی شهرستان سمیرم جمع

تعیین کمیت و کیفیت آن و همچنین طراحی  و DNAها صورت گرفت. پس از استخراج نمونه

ای پلیمراز برای تکثیر قطعه آوردن مواد الزم، واکنش زنجیرهآغازگرهای مناسب، با فراهم

انجام شد و با استخراج محصوالت حاصل از تکثیر ژن موردنظر با  bموردنظر از ژن سیتوکروم

محصوالت خوانده شد و بعد از  آغازگرهای رفت و برگشت اختصاصی، توالی نوکلئوتیدهای این

های ها با فرمت تکست ذخیره شد. بعد از اصالح گپهای مورد نظر ، توالی نمونهیابی نمونهتوالی

 استفاده شد.  Mega4ی های فیلوژنتیک از برنامهموجود برای ترسیم درخت
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 از  Jaculus jaculusو  Dipus sagittaهای دربخش مطالعات ژنتیک توالی نمونه   

 Napaeozapus insignisو Eozapus setchuanusهای ونمونه Dipodinae زیرخانواده

 باشند به همراه دو می Dipodidaeکه همگی از خانواده  Zapodinaeاز زیرخانواده 

از مرکز ملی   Muridaeاز خانواده  Rattus norvegicusو  Mus musculusنمونه 

های گرفته شده ازمناطق مختلف مورد بررسی اه توالی نمونهآوری زیستی به همرو فن تاطالعا

ی که از منطقه شهرضا گرفته شده بود )دوپای ایرانی( دارای قرار گرفتند. در این قسمت نمونه ا

باشد درصورتی که سایر دو گپ یک نوکلئوتیدی و یازده نوکلئوتیدی درطول توالی خود می

فیلوزنتیک بدست آمده، نمونه گرفته شده از شهرضا ها این گپ را ندارند. در درخت نمونه

که ازلحاظ خصوصیات  Cfکیلومتری این منطقه  10)دوپای ایرانی( با دیگر نمونه گرفته شده از 

با تولی  Cfی اند. توالی نمونههای جداگانه قرار گرفتهظاهری مشابه دوپای کوچک بود در شاخه

آوری زیستی حاصل شد در یک گروه العات و فنموجود از دوپای کوچک که از مرکز ملی اط

است.  Allactaga elaterبیشتر از  Mfبا نمونه  Cfگیرند و فاصله توالی خواهری قرار می

روابط فیلوژنتیک با استفاده از روش کمترین تکامل ترسم شد که ازلحاظ توضیحات فوق با روش 

 حاظ فواصل تکاملی است.خوانی دارد، تنها تفاوت آن از لنزدیکترین همسایه هم

های بخش دیگری از مطالعات زنتیک بررسی کاریوتیپ گونه دوپای فیروزاست که نمونه     

شود که گونه است و احتمال داده میبرداری اینگرفته شده ازمنطقه شهرضا که محل نمونه

رستاده همان دوپای فیروز باشد ازطریق پژوهشکده رویان جهت انجام مطالعات کروموزومی ف

های بافت این گونه و گونه نزدیک به تهدید در راستای حفاظت ژنتیک این گونه نمونه شد.

 های ازت نگهداری گردید.دوپای فرات/ویلیامسی کشت داده شد و در تانک
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طرح پژوهشیمشخصات   

 کاشان شهر هوای آلودگی کاهش جامع طرح مطالعات: عنوان طرح پژوهشی

 

 اصفهان استان زيست محیط حفاظت کل ارهاد: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                             کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 کاشانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 اهواز شاپور جندی درمانی بهداشتی، خدمات و پزشکی علوم دانشگاهدستگا ه مجری: 

 فرد حقیقی  جعفرزاده اله عمتنمجری طرح: 

 2571- 782870کدرهگيری: 

 

 105(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 -: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 .است افتهین اختصاص پروژه نيا به 7928 سال در یپژوهش اعتبار صد در 9 تا 7 از

 7/77/25تاریخ شروع: 

 97/8/29 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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  چکيده :

 یآلودگ کاهش جامع طرح تمطالعا آن از یناش مشکالت و هوا یآلودگ شیافزا به باتوجه    

 .باشدیم انجام درحال کاشان شهر یهوا

زیست فایل نهایی طرح جهت ارسال کامل چکیده آماده )طبق اعالم نماینده محترم محیط

 نگردیده است(.
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طرح پژوهشیمشخصات   

  از ناشی مرگ و بستری میزان و هوا آلودگی بین ارتباط بررسی: عنوان طرح پژوهشی

 25 و  22 هایسال اصفهان شهر در تنفسی و عروقی – قلبی هایبیماری

 

 اصفهان استان زيست محیط حفاظت کل اداره: دستگاه کارفرما

     بنیادی       توسعه ای                                           کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                   علوم انسانی                                     هنر                                    

 

 کاشانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 اصفهان درمانی بهداشتی، خدمات و پزشکی علوم دانشگاهدستگا ه مجری: 

 اديبی پیمانمجری طرح: 

 2571- 782121کدرهگيری: 

 

 2/698(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 --: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 .است افتهین اختصاص پروژه نيا به 7928 سال در یپژوهش اعتبار صد در 9 تا 7 از

 7/2/25تاریخ شروع: 

 درحال خاتمه تاریخ خاتمه :

 

30 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 ده : چکي

 یبررس آن، از یناش تلفات و سکته آمار و یآلودگ ریتاث بریمبن موجود مباحث به باتوجه     

  یتنفس و یعروق  – یقلب یهایماریب از یناش مرگ و یبستر زانیم و هوا یآلودگ نیب ارتباط

 .باشدیم انجام درحال 30و 83 یهاسال اصفهان شهر در
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پژوهشی طرحمشخصات   

 قاضی کاله وحش حیات پناهگاه و ملی پارك تفصیلی طرح تهیه: عنوان طرح پژوهشی

 

 اصفهان استان زيست محیط حفاظت کل اداره: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             مينه پژوهش: ز

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 -شهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 شهید بهشتی درمانی بهداشتی، خدمات و پزشکی علوم دانشگاهدستگا ه مجری: 

 لیاقتی هومانمجری طرح: 

 2571- 782120کدرهگيری: 

 

 2/620(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 -: ليون ریال(مي)به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 .است افتهین اختصاص پروژه نيا به 7928 سال در یپژوهش اعتبار صد در 9 تا 7 از

 7/78/26تاریخ شروع: 

  درحال خاتمهتاریخ خاتمه :

011 د( :درصبه ميزان پيشرفت )  
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 چکيده : 

 یالزام یلیتفص طرح هیته یقاضکاله وحشاتیح پناهگاه و یمل پارك بهتر تیریمد جهت     

زیست فایل نهایی طرح جهت ارسال کامل چکیده آماده )طبق اعالم نماینده محترم محیط .است

 نگردیده است(.
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طرح پژوهشیمشخصات   

 موته وحش حیات پناهگاه گیاهی اطلس تهیه: عنوان طرح پژوهشی

 

 اصفهان استان زيست محیط حفاظت کل اداره: دستگاه کارفرما

        بنیادی      توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 گلپايگانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 اصفهان صنعتی دانشگاهدستگا ه مجری: 

 الدين خواجه الدين جمال سیدمجری طرح: 

 2571-782122کدرهگيری: 

 

 2/011(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 -: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                                  هزينه ای            محل تامين اعتبار:

 .است افتهین اختصاص پروژه نيا به 7928 سال در یپژوهش اعتبار صد در 9 تا 7 از

 7/8/22تاریخ شروع: 

 درحال خاتمه تاریخ خاتمه :

 

31 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
 

 

 .گرددیم هیته موته وحشاتیح پناهگاه یاهیگ اطلس لدیف در افراد یبهربردار جهت چکيده : 
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طرح پژوهشیمشخصات   

 و توجیهی) کرکس شده حفاظت منطقه مديريت جامع طرح مطالعات: عنوان طرح پژوهشی

 (تفصیلی

 اصفهان استان زيست محیط حفاظت کل اداره: دستگاه کارفرما

     بنیادی       توسعه ای                                             کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                    علوم انسانی                                      هنر                                    

 -شهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 ايران جامع مهندسین شرکتدستگا ه مجری: 

 بهرستاقی روحانی جمیلمجری طرح: 

 2571-782121کدرهگيری: 

 

 1/672(: ون ریالميليبه ) اعتبار مصوب طرح

 11/1: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 82/0/22تاریخ شروع: 

 درحال خاتمه تاریخ خاتمه :

 

31 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
 

 

 منظوربه( یلیتفص و یهیتوج) کرکس شده حفاظت منطقه تیریمد امعج طرح هیته چکيده :

  .منطقه یاصول و بهتر تیریمد
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طرح پژوهشیمشخصات   

 کرکس شده حفاظت منطقه گیاهی اطلس تهیه: عنوان طرح پژوهشی

 

 اصفهان استان زيست محیط حفاظت کل اداره: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              ی     کاربرد                 نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 -شهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 اصفهان صنعتی دانشگاهدستگا ه مجری: 

 الدين خواجه الدين جمال سیدمجری طرح: 

 2571-782051کدرهگيری: 

 

 8/985(: ميليون ریالبه ) ر مصوب طرحاعتبا

 -: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 .است افتهین اختصاص پروژه نيا به 7928 سال در یپژوهش اعتبار صد در 9 تا 7 از

 7/8/22وع: تاریخ شر

 درحال خاتمه تاریخ خاتمه :

 

31 درصد( :به ميزان پيشرفت )  

 

 کرکس شده حفاظت منطقه یاهیگ اطلس و عکس هیته چکيده :
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طرح پژوهشیمشخصات   

 کیلومتری 15 شعاع تا اصفهان شهرکالن پزشکی زمین مطالعات انجام: عنوان طرح پژوهشی

 

 اصفهان استان زيست محیط حفاظت کل اداره: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                             کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                   علوم انسانی                                     هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 شیراز دانشگاهدستگا ه مجری: 

 فريد مرمجری طرح: 

 2571-781185کدرهگيری: 

 

 11/092/9(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 67: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 71/0/22تاریخ شروع: 

 95/1/29 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 چکيده :

شناختی طبیعی و تندرستی شناسی پزشکی علمی است که به رابطه بین عوامل زمینزمین     

 پردازد.انسان و حیوان، و درك اثر این روابط بر توزیع جغرافیایی مشکالت سالمت می

 های مختلف چرخه یطاست که با بررسی غلظت عنصری محاین پژوهش تالش شدهرد

کیلومتری مرکز  50در شعاع های آلی در محدوده واقعالیندهآشیمیایی، و نیز ارزیابی زمینزیست

از کمبود یا بیشبود عناصر شهر اصفهان، خطرات بالقوه تهدیدکننده تندرستی ساکنین ناشی 

شناسی زمین ا دیدای جامع و بو غیرضروری، و یا سمناکی ترکیبات آلی درقالب مطالعهضروری 

 پزشکی مورد بررسی قرار گیرد. 

های شیمیایی شامل سنگ، خاك، آبزمینهای مختلف چرخه زیستدراین مطالعه از محیط     

 نمونه  313سطحی و زیرزمینی، پساب و پسماند، رسوب، گیاه، و غبار خیابانی در مجموع 

نمونه  801صورت گرفت. از این تعداد ها تجزیه شیمیایی بر روی نمونه 1107آوری شد، و جمع

المللی های معتبر بینبه آزمایشگاه ICP-MSمنظور تعیین غلظت فلزات سنگین به روش به

های آلی الیندهآمنظور تعیین غلظت نمونه به 118کانادا، و  Acmeاسترالیا و  Labwestشامل 

 ایران ارسال شد.  ، به آزمایشگاه مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنیGC-MSبه روش 

 های اصلی، ها و کاتیوننمونه آب و پساب برای تعیین غلظت آنیون 188همچنین تعداد      

نمونه خاك برای تعیین پارامترهای فیزیکوشیمیایی در آزمایشگاه زاگرس آبشناس فارس و  30و 

تعیین غلظت نمونه نیز برای  10آزمایشگاه مکانیک خاك دانشگاه شیراز تجزیه شدند. تعداد 

 آلمان ارسال شد. Eurofinبه آزمایشگاه  HRGC-HRMSدیوکسین و فوران به روش 

)سنگ  ها نشان داد که بیشتر واحدهای سنگی منطقه را واحدهای سنگی کربناتیبررسی     

 سنگ، مارن و گرانودیوریت دهند و به مقدار کمتر شیل و ماسهآهک و دولومیت( تشکیل می

 ن دارند. درمنطقه رخنمو
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های سنگ، بیشینه غلظت عناصر گوگرددوست )به جز کادمیم( به نتایج تجزیه نمونهباتوجه      

شود.عنصر بالقوه سمی آرسنیک در نمونه در واحدهای سنگی شیل و ماسه سنگ یافت می

شده دارد. همچنین های تجزیهسنگ تراورتن روستای ورتون بیشترین غلظت را در بین نمونه

ها غلظت باالتری دارند و بیشتر عناصر دوست مانند نیکل، کبالت و آهن در شیلصر آهنعنا

دهند. بیشینه شدگی نشان میسنگ غنیماسه های شیل، و شیلدوست نیز در سنگسنگ

 های گرانودیوریت و شیل مشاهده شد.غلظت عناصر نادر خاکی و ایتریم نیز در سنگ

  مطالعاتی های منطقهدرصد آب 19درمجموع نشان داد که های آب نتایج تجزیه نمونه    

 های درصد آب 14سولفاتی و تنها  هایآبدرصد در محدوده  19کلریدی،  هایآب درمحدوده

-Ca-Cl ،Naهای آب منطقه شامل ترین رخسارهکربناتی قرار دارند. مهمبی هایآبدرمحدوده 

Cl ،Ca-SO4 ،Na-SO4 ،Ca-HCO9  وNa-HCO9 بیشتر از هوازدگی واحدهای ود، که شمی

یک منابع آب، نیترات است که  ترین ترکیبات آالیندهیکی از مهم کند.سنگی منطقه تبعیت می

نشان داده و بیشتر های آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی چولگی مثبت و توزیع ناهمگن در نمونه

های بسیار آب ردهدر  نیز بیشتر یهای منطقه ازنظر سختآب .ها آلوده به نیترات هستندنمونه

های همچنین فلزات سنگین به ویژه کادمیم، آرسنیک و آهن در نمونه گیرند.سخت قرار می

آهن و فوالد مبارکه غلظت باالتری را برداشته شده از صنایع بزرگ فلزی مانند مجتمع ذوب

نابع آب شرب، غلظت های برداشته شده از مدهند. در نمونهنسبت به سایر مناطق نشان می

ها کمتر از استانداردهای جهانی است و حتی غلظت عناصر مس و روی عناصر جزیی تمام نمونه

شوند، در بسیاری از مناطق، کمتر از حد که برای تندرستی انسان عناصری ضروری محسوب می

 استاندارد است. 
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خانه آب اصفهان به دلیل پساب تصفیه رود،های پساب ورودی به رودخانه زایندهدر بین نمونه     

رود بررسی رسوبات زاینده سازهای آلومینیمی، به شدت به این عنصر آلوده است.استفاده از لخته

نیز نشان داد که بیشتر آلودگی فلزی موجود، ناشی از تخلیه غیرقانونی پساب و پسماند در 

ه رسوب ایستگاه پل چوم در رده حاشیه رودخانه است، به طوری که غلظت مس و روی در نمون

 گیرد.آلودگی به شدت زیاد قرار می

های منطقه مطالعاتی، این خاکها به سه گروه خاك مناطق منظور بررسی جامع خاكبه     

های صنعتی، خاك شهری و خاك کشاورزی تقسیم، و هر گروه جداگانه مطالعه شد. در خاك

های های مجاور صنایع، و خاكبیشتر در خاك زمین کشاورزی، آلودگی به عناصر بالقوه سمناك

مجاور معدن سرب و روی باما مشاهده شد. مقایسه غلظت عناصر در خاك شهری منطقه 

های شهری اصفهان به عناصر دهنده آلودگی خاكمطالعاتی با خاك شهرهای بزرگ جهان، نشان

 سرب، مس، و روی است.

های ( برای خاكNemerow's pollution indexنتایج محاسبه شاخص آلودگی نمروف )    

درصد در محدوده 55ها در محدوده هشدار، درصد از نمونه4دهد که صنعتی منطقه نشان می

درصد در محدوده آلودگی جدی قرار 15درصد در محدوده آلودگی متوسط و 11آلودگی کم، 

شود. از ا دیده میهای مجاور معدن سرب و روی بامدارند. بیشینه غلظت عناصر در  خاك

برداری شد. این گیاهان شامل گندم، برنج، یونجه، کلم و گیاهان غالب مصرفی در منطقه نمونه

شود. نتایج نشان داد که گیاهان بیشتر از کمبود برخی عناصر ریزمغذی و انواع سبزیجات می

در برخی  طور مثال کمبود مس و رویدرشت مغذی در رنج هستند تا بیشبود عناصر سمی. به

های گندم و کلم منطقه، به ویژه مناطقی مانند خیابان بعثت اصفهان و روستای سورچه نمونه

 باال وجود دارد. نتایج محاسبه شاخص خطر نشان داد که گندم و برنج از نظر جذب روزانه 
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ورد کودکان، خطر بیشتری نسبت به سایر گیاهان دارند. این خطر به ویژه درم ویژه دربه     

های نفتی های آلی مورد بررسی در این مطالعه شامل هیدروکربنالینده منگنز بیشتر است.

(، دیوکسین، فوران، و سموم کلری و PAHsای)های آروماتیک چندحلقه(، هیدروکربنTPHکل)

های آب و پساب، پساب خروجی کارخانه فوالد مبارکه بیشترین فسفری است.در میان نمونه

ها زا را دارد. همچنین ضریب سمناکی این نمونه، بیش از سایر نمونهسرطانهای PAHغلظت 

خانه فاضالب صفائیه مشاهده دست تصفیهها در نمونه رسوب پایینPAHاست. بیشینه غلظت 

 ها در رده درصد نمونه 9/41نشان داد که PAHشد. نتیجه محاسبه شاخص آلودگی خاك به 

درصد در  9/17درصد در رده آلودگی ضعیف و  1/13آلوده،  درصد در رده 1/11به شدت آلوده، 

های خاك شهر های خاك مناطق صنعتی و نمونهگیرند. بیشتر نمونهرده غیرآلوده قرار می

ها، با توجه به ممنوعیت استفاده از کشگیرند. درمورد آفتقرار میاصفهان در رده به شدت آلوده

ها در بیشتر کشی باالی سموم فسفری، غلظت این آفتپذیربسیاری سموم کلری، و نیز تجزیه

 ( TCDD 1,9,7,8ترین ترکیب دیوکسین و فوران )ها پایین بود. بیشینه غلظت خطرناكنمونه

 گیری شد.برداری فوالد مبارکه و سایت دفن پسماند سگزی اندازهدر دوایستگاه نمونه

شیمیایی به شدت به فلزات سنگین زمین های غبار خیابان نشان داد که این محیطتجزیه نمونه

ای چند برابر حدمجاز را شده آلودگیمحاسبه محیطیهای زیستطوری که شاخصآلوده است به

دهد. این آلودگی به ویژه در مورد عناصر سرب، روی، آرسنیک، کادمیم، مس و نشان می

 زا ای سرطانلقههای آروماتیک چندحشود. بیشینه غلظت هیدروکربنآنتیموان دیده می

درمحدوده پاالیشگاه و نیروگاه برق اصفهان مشاهده شد. همچنین با محاسبه شاخص سمناکی، 

مشخص شد که عالوه بر این دو نمونه، غبار برداشت شده از سه راه اشرفی اصفهانی در شهر 

 زایی را دارد.اصفهان، بیشترین پتانسیل سرطان
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طرح پژوهشیمشخصات   

 آلودگی هایشاخص بر تأکید با رودزاينده رودخانه فون و فلور بررسی: وهشیعنوان طرح پژ

 

 اصفهان استان زيست محیط حفاظت کل اداره: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی              زمينه پژوهش:

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 فالورجان آزاد دانشگاهدستگا ه مجری: 

 دارکی زارعی بهروزمجری طرح: 

 2571-781170کدرهگيری: 

 

 2/815(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 -: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 .است افتهین اختصاص پروژه نيا به 7928 سال در یپژوهش اعتبار صد در 9 تا 7 از

 71/0/22تاریخ شروع: 

 95/6/29 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 چکيده : 

تواند باعث ایجاد عنوان قلب تپنده اصفهان میرود بهر و فون رودخانه زایندهبررسی فلو     

توانمندی و انگیزه در پژوهشگران و دانشجویان مرتبط با این رشته گردد، تا با تفسیر نتایج و 

های مورد تحلیل منطقی و مقایسه اطالعات حاصل شده به شناخت و حفاظت از اکوسیستم

ای جهت استفاده این زمینه جایگاه ویژهرائه مقاالت و گسترش اطالعات دربررسی پرداخته و با ا

های طبیعی اختصاص دهند. ناگفته پیداست که عنوان شاخص اکوسیستمها بهاز میکرو ارگانیسم

تواند باعث باالرفتن امنیت و حفاظت های مختلف میمطالعه فلور و فون هرچه بیشتر اکوسیستم

 دهی اطالعات از روند تخریب ناخواسته آنها جلوگیری نماید.آنها شده و با سامان

مهرگان(و ذخائر ژنتیکی رودخانه : بررسی فلور و فون رودخانه )بی اهداف کلی در این پروژه     

 ها بر تنوع تاثیرات آالینده -1در فصول مختلف مدنظر است و همچنین اهداف ویژه شامل: 

بررسی  -9مهرگان های بیها بر تنوع گونهتاثیر آالینده -1 های گیاهی )عالی و ابتدایی(گونه

معرفی آلودگی -4شان با جاندارن آبزی رودخانه زایندهرود. پارامترهای فیزیکو شیمیایی و ارتباط

نوسانات پارامترهای اکولوژیک بر فلور و فون  شاخص. هایمناطق مختلف رودخانه به کمک گونه

بینی شده در این های پیشرمستقیم خواهند داشت که ازفرضیهرودخانه تاثیر مستقیم یا غی

های خاصی یابد و گونهها کاهش میصورت که با افزایش جریان، جمعیت گونهپروژه است. بدین

خوبی به حیات خود ادامه دهند، گذشته از آنکه به خصوصیات فیزیکو هتوانند بدر آن محل می

کاهش جریان باعث تثبیت بقاء گروه دیگری از جانداران شیمیایی آب نیز بستگی خواهد داشت. 

تواند به ها در هرنقطه میآبزی خواهد شد. درکل اینکه کاهش و افزایش جریان و میزان آلودگی

 جمعیت گروهی قوت بخشد و گروهی را از جمعیت حذف نماید. 
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ها درطول زیع گونهتوان چنین عنوان نمود که عوامل اکولوژیک در تنوع و تودرکل می      

های شیرین سه درصد ازکل آب موجود در کره زمین را ازآنجایی که آب رودخانه موثر هستند.

های آب های سطحی یعنی دریاچهصورت آبدرصد آن به 1دهند و ازاین مقدار فقط تشکیل می

ارد. در ( نیاز به توجه بیشتری دAllan,1335ها و نهرها قابل دسترس است )شیرین، رودخانه

:  اندگونه تعریف نمودهمیالدی کارشناسان اروپائی آب آلوده را این 1311کنگره ژنو در سال 

طور مستقیم یا غیرمستقیم ترکیبات یا حالت آن های انسانی بهجریانی از آب که درنتیجه فعالیت

بیعی از آن طوری تغییر یابد که دیگر نتوان به آسانی در کلیه یا برخی مصارف به عنوان آب ط

های گویند. براساس تعریف فوق، مسئول اصلی آلودگی آبها فعالیتاستفاده نمود، آب آلوده می

 شود که درایجاد مشکالت ناشی از این آلودگی مشارکت دارند )کوالرنه،انسانی شناخته می

منابع  های انسانی که باعث ایجاد تغییرات کمی و کیفیترین موارد فعالیت(. ازجمله مهم1971

افزون زندگی شهری، صنعت، کشاورزی و همچنین افزایش مزارع آب شده است، پیشرفت روز

 (.1987اللهی، پروتئین حیوانی و غیر است ) ولیتأمین پرورش ماهی برای 

باشد و استفاده بهینه زیست میها رکن اساسی حفاظت از محیطکه مبارزه با آالیندهازآنجائی     

شود و باتوجه به اینکه امروزه آب اهمیت یافته تلقی مییک امتیاز در دنیای توسعه عنواناز آب به

نظر نیاز به بررسی کمی و کیفی آن ضروری به ،زیادی برای پیشرفت و توسعه دریک منطقه دارد

(. الزمه تعیین کیفیت یک محیط آبی، دردست داشتن اطالعات 1980رسد )بهبهانی، می

 یولوژیک آن محیط است. در واقع این اطالعات مکمل یکدیگرند و وجود فیزیکی، شیمیائی و ب

 رسند.نظر میهر دو برای آنالیز مطالعات لیمنولوژیک ضروری به
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تری درتعیین کیفیت آب دارند. زیرا ناگفته نماید که مطالعات بیولوژیک نقش پررنگ      

دهنده تغییرات کمی و کیفی ، نشانخصوصیات فیزیکوشیمیائی در محدوده زمانی وجود آلودگی

شوند که بعد از سپری خوش تغییراتی میآب هستند ولی جانوران آبزی در جریان آلودگی دست

 (.1980توان به وجود آلودگی پی برد )احمدی، شدن زمان با مطالعات روی این جانوران می
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طرح پژوهشیمشخصات   

 قمیشلو شده حفاظت منطقه اهیگی اطلس تهیه: عنوان طرح پژوهشی

 اصفهان استان زيست محیط حفاظت کل اداره: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 -شهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 خوراسگان زادآ دانشگاهدستگا ه مجری: 

 نژاد يیمرتضا فروغمجری طرح: 

 2571- 781152کدرهگيری: 

 

 018(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 41: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 7/6/22تاریخ شروع: 

 درحال خاتمه تاریخ خاتمه :

 

  31 درصد( :به ميزان پيشرفت )
 

 

 شلویقم شده حفاظت منطقه در موجود اهانیگ از یاهیگ اطلس هیته چکيده :
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طرح پژوهشیمشخصات   

  هوا آلودگی کاهش وزشیغیرآم و آموزشی مداخالت تاثیر میزان بررسی: عنوان طرح پژوهشی

 اصفهان شهر جامعه عملکرد و نگرش ، دانش بر

 

 اصفهان استان زيست محیط حفاظت کل اداره: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 اصفهانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 اصفهان استان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاهدستگا ه مجری: 

 پیمان اديبیمجری طرح: 

 2571-781860کدرهگيری: 

 

 8/957(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 757: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 81/78/22تاریخ شروع: 

 81/7/29 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده : 

 و نگرش آگاهی، ییرتغ برای درمواردی آموزشی مداخالت که داد نشان مطالعه این نتایج     

 کاهش درخصوص جامعه افراد عملکرد زمینه در بهبودی بیشترین. است بوده مؤثر افراد عملکرد

 به نظر ولی است، بوده سواریدوچرخه و رویپیاده افزایش و شخصی نقلیه وسیله از استفاده

 تأثیر اریرفت هایشاخص کلیه بر بتوان مدت کوتاه آموزش دوره یک اجرای با تنها رسدنمی

 درسطح گذاریقانون و محیطی آموزشی، مداخالت از ایمجموعه باید منظوراین برای. گذاشت

  مورد این در. گیرد انجام کامل نظارت با و هاسازمان کلیه همکاری با همزمان، طوربه و وسیع

 رلکنت به نسبت جامعه رفتار اصالح برای کلیدی را نقش ئولینمس و دولت رسدمی نظربه

 دولت که کنند احساس جامعه افراد اگر و دارند برعهده هاآن با برخورد نحوه یا و هاآالینده

 .دانندمی شریک امر این در را خود دارد، وضعیت اصالح به تمایلی

 باید و دارد زمان و هزینه صرف به نیاز مداخالت سایر کنار در آموزش که این دیگر نکته     

 برنامه یک است الزم این برعالوه. گرفت درنظر آن رساندن ثمر به ایبر جداگانه ایهزینه

 جامعه افراد کمبودهای و هاخواسته و هدف جامعه در موجود وضعیت براساس آموزشی

 .درآید اجرا به جامعه درسطح شونده تکرار و متناوب صورتبه و شدهریزیبرنامه
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 های استان اصفهان شهرداری                                                           
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 باز متن/ آزاد و بومی افزارهاینرم به مهاجرت برای آمادگی میزان بررسی: عنوان طرح پژوهشی

 
 

  شهرداری سین: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                       نوع طرح:    

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 سینشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 شهرداری سیندستگا ه مجری: 

 اسپادانا نگین پرداز داده شرکتمجری طرح: 

 75818- 782800 :کدرهگيری

 

 75(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 75: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 87/0/29تاریخ شروع: 

 97/0/29 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( : بهميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده : 

  کشور غیرعامل پدافند سازمان 11/01/39 مورخ پ.ق/ 15/111 شماره نامه پیرو     

 14717/1 شماره نامه و سایبری حمله باالی احتمال و سایبری زرد وضعیت اعالم برمبتنی

  به مهاجرت مسئله ضرورت درخصوص اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت 14/05/31 مورخ

تأمین  شهرداری، این اطالعات فناوری وضعیت بر اشرافیت با باز متن/ آزاد و بومی افزارهاینرم

 مطالعاتی طرح لذا .گرفت قرار کار دستور در اطالعات فناوری واحد توسعه و پیشازبیش امنیت

 ستگیواب عدم جهت باز، متن/ آزاد و بومی افزارهاینرم به مهاجرت برای آمادگی میزان بررسی

 بیشتر، امنیتتأمین  و اطالعات فناوری وضعیت بهبود و انحصاری افزارهاینرم از استفاده به

 :گردید آماده صحیح ریزیبرنامه برای ذیل مفاد شامل

 باز متن هایعامل سیستم با پرسنلمیزان آشنایی  -     

 های اطالعاتیافزارهای مورد استفاده و بانکنرم -     

 هاعامل سرورها و رایانه سیستم -     

 افزارزیرساخت و سخت -     
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات        

 محیا() مذهبی مسیرهیئات ساماندهی سنجی امکان پژوهشی طرح تهیه: عنوان طرح پژوهشی

 

 شهرداری آران و بیدگل استان اصفهان: دستگاه کارفرما

     بنیادی      توسعه ای                                               کاربردی                    نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                  وم انسانی  عل                                    هنر                                    

 

 آران و بیدگلشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 شهرداری آران و بیدگل استان اصفهاندستگا ه مجری: 

 تبار محسنی علیرضامجری طرح: 

 75818- 782161 کدرهگيری:

 

 9021(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 7921: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 2/8/29تاریخ شروع: 

 - تاریخ خاتمه :

 

  -درصد( :به ميزان پيشرفت )
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده : 

 ارتقای و بازآفرینی و بهبود آران شهر مذهبیهای هیأت حرکت مسیر ساماندهی طرح در     

 کیفیت ارتقای اجتماعی همبستگی و انسجام تقویت و حفظ مذهبی هایهیأت اجتماعی نقش

 است. نظر مورد تاریخی هایمجموعه و بناها هایظرفیت از برداریبهره و عملکردی و کالبدی
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 کاشان شهر سبز فضای ایقطره آبیاری سنجیامکان بررسی :عنوان طرح پژوهشی

 

  شهرداری کاشان: دستگاه کارفرما

     بنیادی     توسعه ای                                              کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                  کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                 علوم انسانی                                      هنر                                    

 

 کاشانشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 شهرداری کاشاندستگا ه مجری: 

 منتظر محمدحسینمجری طرح: 

 75818- 797681 کدرهگيری:

 

 02(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 02: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 

 72/7/29تاریخ شروع: 

 72/1/29 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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  :  چکيده

 آبیاری  هایروش ترینکاربردی از یکی عنوانبه ی، قطره آبیاری سیستم مطالعه این در     

  موردنیاز هایداده و آمار .است شده ارزیابی و بررسی اقتصادی ازبعد شهرداری در فشارتتح

 پرسشنامه 140 تکمیل راه از و ساده دراین تصادفی .شد آوریگرد گیرینمونه روش از استفاده با

 هایروش از اقتصادی ارزیابی منظورهب بررسی و 1931 زراعی سال در شهر این باغداران از

  معیار براساس که نشان داد مطالعه نتایج .شد استفاده جزیی بندیوبودجه پروژه یابیارز

 از آمده دستهنتایج ب. هستند اقتصادی توجیه دارای هاسیستم درصد از 11 حال خالص ارزش

 هاپارك سبز فضای و هاباغ سود بر سیستم این نصب مثبت تاثیر از حاکی نیز جزیی ندیببودجه

 عمده شامل مشکالت. باشدمی هاهزینه کاهش و افزایش عملکرد شت،کزیر سطح زایشاف راه از

 نظارت بیشتر اساسبراین. است اولیه هزینه بودن وباال هالوله پایین کیفیت چکان، قطره گرفتگی

ازجمله  ترویجی ایهفعالیت گسترش راه از همچنین آموزش و پیمانکاران و تولیدکنندگان بر

 .است شنهادیپی راهکارهای
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 شهرداری کاربردی هایسیستم اطالعات با ذينفعان ارتباط شناسیآسیب: عنوان طرح پژوهشی

 

 شهرداری تودشک: دستگاه کارفرما

     بنیادی       توسعه ای                                           کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             زمينه پژوهش: 

 علوم پايه                علوم انسانی                                        هنر                                    

 

 تودشکشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 شهرداری تودشکدستگا ه مجری: 

 مهدی قیصريانمجری طرح: 

 75818- 782882 کدرهگيری:

 

 65(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 65: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              تامين اعتبار:محل 

 

 72/7/29تاریخ شروع: 

 72/1/29 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 

 چکيده : 

 میزان و با  غیرانتفاعی به چهمؤسسه های کاربردی در شهرداری و یا هر اطالعات سیستم    

از منابع سازمان دارای اهمیت عنوان یکیچه مکانیزمی باید دراختیار ذینفعان باشد. اطالعات به

 های استفادهباشد و امنیت اطالعات باتوجه به انواع تهدیدات امنیتی و سوءبسیار زیادی می

رجوع، پایین آوردن بمادی و معنوی اولویت بسیار باالیی برخوردار است. ازطرف دیگر تکریم اربا

های شهروندان از اهمیت باالیی برخورداراست. این پروژه کوشش دارد با مطالعه و بررسی هزینه

رجوع و دیگر ذینفعان فراهم مقوله امنیت اطالعات و تکریم اباب موضوع، رابطه درستی بین دو

 ممکن برسد.رجوع به حداکثر که با حفظ امنیت اطالعات، تکریم ارباببطوری. نماید
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

طرح پژوهشیمشخصات   

 وداغ تاريخی قلعه بازسازی مطالعاتی طرح: عنوان طرح پژوهشی

 

 گلشهرشهرداری : دستگاه کارفرما

     بنیادی        توسعه ای                                           کاربردی                      نوع طرح:     

 علوم پزشکی                   کشاورزی                            فنی مهندسی             پژوهش:  زمينه

 علوم پايه                   علوم انسانی                                     هنر                                    

 

 گانيگلپاشهر:                                   اصفهان   استان:                                        محل اجرای طرح: 

 یفرهنگ راثیمدستگا ه مجری: 

 یاحمد رضایعلمجری طرح: 

 75818-789297 کدرهگيری:

 

 855(: ميليون ریالبه ) اعتبار مصوب طرح

 5: ميليون ریال()به اعتبارتخصيص یافته 

  تملک دارايی های سرمايه ای                هزينه ای                              محل تامين اعتبار:

 .باشد می شهرداری اعتبارات از شده هزينه عتباراتا

 7920تاریخ شروع: 

 7920 تاریخ خاتمه :

 

011 درصد( :به ميزان پيشرفت )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 چکيده:

 گلشهر از گردشگر و یسمتور جذب جهت شهری فضای از استفاده ضرورت به توجه با     

 همچنین و منطقه توسعه راستای در امر این بوده محسوس وداغ قلعه مطالعاتی طرح ضرورت

 پس شده بینی پیش درآمد به توجه اب .باشد می ضروری منطقه عمومی درآمد سطح رفتن باال

 می ینیب شیپ سال در ریال 500.000.000 معادل شهرداری درآمد از طرح نیا سهم اجرا، از

 ینیب شیپ درآمد زانیم و کشور در یگردشگر یها طرح نظر مد کالن اهداف به توجه با. .شود

 نظر مورد یها هدف کشور، ساله 10 انداز چشم سند اساس بر ها طرح نیا یاجرا یبرا شده

 اهداف نوع سه بر مشتمل یفرع اهداف و یاصل اهداف بخش دو در یستیتور و یگردشگر توسعه

 .است بوده یفرهنگ ،یجتماعا ،یاقتصاد
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  وفاقدهای پذیرفته شده در سایت سمات های  دارای طرحدستگاه

 واطالعات به سازمانپاسخ 

                                            ******************** 

 اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی استان اصفهان 

  یهاتیفعال در شدهتمام متیق یحسابدار یسازادهیپ یهاروش وطراحی الگوها ـ      

 .کل اداره یهنر یفرهنگ        

 ها و اقدامات تأمينی و تربيتیاداره کل زندان

 .های استان اصفهانهای ارتباطی سراسری اداره کل زندانـ امن سازی شبکه     

 شهرسازی استان اصفهان واداره کل راه

 اندازی انباره داده اداره کل راه و شهرسازی استان اختار داده و راهـ تهیه طرح و اصالح س     

 اصفهان.        

  بریمبتن هاراه مندمکان جامع سامانه یسازادهیپ و یطراح ،یسازکپارچهي ل،یتکمـ      

 ن.اصفها استان لوتيپا -(web GIS) وب        

 اداره کل ثبت احوال استان اصفهان 

 شهروندان.      توسط الکترونیک خدمات از استفاده برمیزان مؤثر عواملبندی رتبه وـ مطالعه     
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 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 های اخیر.های داخلی در سطح استان طی سرشماریمطالعه روند مهاجرتـ      

 بررسی کاربرد کارت ملی هوشمند وتأثیرات اجتماعی آن.ـ     

 

 استانداری اصفهان 

  درسطح کشور وزارت یتیحاکم نهاد نیمسئول نیبدر یاسیس رفتار نوع یبررسـ      

 .هاشهرستان        

 افراد یتينارضا اي و یمندتيرضا در یماتیسقت سطوح و یمرز خطوط رـییتغ یبررسـ      

 .جامعه        

 )ج(  بند براساس اجرايی هایدستگاه يندهایآفر کلیه( BPMS)ـ طرح الکترونیی نمودن     

 (.7920 – 7925قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ) 06ماده         

 و اطالعـاتی دراستان و ارتقـاء سطـح های ارتبـاطی ـ طـرح توسعـه زيرساخـت شبکـه    

 انداز استان.های زيرساختی درجهت سند چشمتوانمندی       

 استان اصفهان.های اجرايی ـ میزان رضايت مراجعان از نحوه ارائه خدمات دستگاه    
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

  وفاقدهای پذیرفته شده در سایت سمات دارای طرحهای شهرداری

  واطالعات به سازمانپاسخ 

 شهرداری سپيدشهر

 .سپیدشهر سبز فضای ایقطره آبیاری سنجیامکانـ بررسی      

 شهرداری  ابوزیدآباد

 ابوزيدآباد. سبز فضای ایقطرهسنجی آبیاری امکان ـ بررسی     

 رداری بهارستانشه

 های بلوار بهشت.ـ طرح مطالعات اصالحات هندسی تقاطع     

 آبادشهرداری حبيب

 خانه شمال اصفهان جهت آبرسانی و آبیاری ـ طراحی خط انتقال پساب فاضالب تصفیه     

 فضای سبز و مصارف عمومی شهر.        

 آبادشهرداری حسن

 آبادفضاهای سبز شهر حسن ـ مطالعات طرح آبرسانی و آبیاری     
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 شهرشهرداری خمينی

 های مجازی.تاپها و ايجاد محیط دسکدهندهاندازی زيرساخت مجازی سرويسـ راه     

 شهرداری شهر فرخی 

 ها و راهکارهاـ فضای سبز شهر فرخی ، چالش     

 شهرداری کليشاد

 وال و محاسبه ـداری امـنگه ت وـداری دولتی در ثبـم حسابــ بررسی مشکالت سیست     

 استهالك دارائیها و ارائه راهکارهايی برای بهبود و اصالح آن.        

 شهرداری کوهپایه

 های حلای و ارائه راههای جزيرهسازی اطالعاتی وعملیاتی سیستمـ تدوين برنامه يکپارچه     

 دستی و کامپیوتری.        

 شهرداری گوگد

 نقل همگانی در شهر.وهای حملبود عملکرد سیستمـ توسعه و به     

 ) زرین شهر( داری سده لنجانشهر

 .لنجان سده شهر عمرانی مناطق سطحی هایآب آوریجمع مطالعاتـ      
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 شهرداری مشکات

 .مشکات شهر سبز فضای ایقطره آبیاری سنجیامکان ررسیـ ب     

 شهرداری حسن آباد 

  .آبادحسن شهر سبز یفضاها یاریآب و ینآبرسا طرح مطالعاتـ      
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اطالعات  درج های پذیرفته شده در سایت سمات ودارای طرح  هایدستگاه

 گزارش مزبور در آنها

********************* 

 ای اصفهانکت آب منطقهشر

 نیاز آبی، مطالعه موردی. ـ کاربرد سنجش از دور در برآورد تبخیر و تعرق واقعی در تعیین     

 تعیین پارامترهای خزشی آنها.وآبادبهشتهای اطراف تونلـ تحلیل رفتارخزشی سنگ     

 شرکت آب و فاضالب کاشان

 های شبکه ـ طرح توسعه زيرساخت ارتباطی و اطالعاتی و ارتقاء سطح توانمندی     

 )مطالعه موردی شرکت آبفای کاشان (.        

 ررسی تغییرات ساعتی غلظت کلر باقی مانده در شبکه توزيع آب شهر کاشان ـ ب     

 .7928-29در سال         

 آباد با لحاظ شرايط اقلیمی و کن ابوزيدبرداری از پساب آب شیرينـ راهکارهای بهره     

 محیطی.زيست        

 ی آب و فاضالب هاخصوصی در شرکتگذاری بخشهای سرمايهـ شناسايی پتانسیل     

 )پايلوت شرکت آب و فاضالب کاشان (.        

 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

 پروری برای مديران شرکت تدوين الگوی مناسب جانشین» نامه دانشجويی ـ انجام پايان     

 فا ضالب استان . آب و      
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 ارتقاء  USBFرشد تلفیقی ) ـ بررسی پارامترهای مؤثر بر عملکرد بیوراکتورهای نوين     

 يافته( در تصفیه فاضالب شهر اصفهان.       

 خانه فاضالب مقايسه کارايی دو روش گندزدايی در تصفیه»نامه دانشجويیـ انجام پايان     

 شمال اصفهان شامل سامانه کلر در محل و محلول هیپوکلريت سديم ازنظر تشکیل         

 «.های کل و مدفوعیدرصدحذف کیفرمترکیبات جانبی و         

 خانه هوازی تصفیهنامه دانشجويی کاهش حجم لجن خروجی از هاضم بیـ انجام پايان     

 خانه شمال اصفهان و فاضالب با هدف تولید مواد با ارزش افزوده )بررسی موردی تصفیه        

 تولید بايواتانول(.       

 های گیاهی و عوامل محیطی مطالعه اثر برخی هورمون»يی دکترا نامه دانشجوـ انجام پايان     

 بر کاهش نیترات و فسفات از پساب شهری،  Dunaliellaجهت افزايش کارآيی جلبک         

 تولید بیوماس و انباشت روغن.        

 ـ مطالعه آزمايشگاهی سینتیک، تعادل و فرايند جذب رقابتی فلزات سنگین )سرب،      

 های آلوده توسط جاذب طبیعی ريشه شیرين بیان.کادمیوم و کروم( از آب        

 ـ مطالعه آزمايشگاهی سینتیک و تعادل جذب رقابتی فلزات سنگین )سرب،کادمیوم و      

 و يک نمونه جاذب سنتزی. x79کروم( از آبهای آلوده توسط جاذب زئولیتی        

 ( و CAN) cancriniteص سطحی نانوکريستال زئولیت ـ سنتز و اصالح مورفولوژی و خوا     

 های شرب.کاربرد آن در حذف آنیون نیترات از آب        
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 رود تا آخرين نقطه مصرف خانه آب از سد زايندهـ پايش کیفی آب قبل از ورود به تصفیه     

 در طرح آبرسانی اصفهان بزرگ.       

 «.لجن فعال روش های فاضالب بهخانهو نگهداری تصفیه برداریاصول بهره»ـ تالیف کتاب     

  Disinfection of Pipelines and Storage Facilities Field Guidejـ ترجمه کتاب      

 ها و مخازن ذخیره آب.تحت عنوان راهنمای عملی ضدعفونی لوله        

  Guideline for the Identification of ciliates in Wastewaterـ ترجمه کتاب      

        Treatment plant های خانهتحت عنوان راهنمای شناسائی مژکداران در تصفیه 

 فاضالب.       

 پذيری و کاهش حجم لجن بیولوژيکی با استفاده از تصفیه متوالی ـ افزايش زيست تجزيه     

 .TiO   8 اولتراسونیک و نانو فتوکاتالیست        

 تکنولوژی برای تصفیه بیوگاز.از نانوحی وبهبود عملکرد فرآيند بیواسکرابر با استفادهـ طرا     

 های بهداشتی اتصاالت برنجی و برنزی مورد های ارتقاء شاخصسنجی کاربرد روشـ امکان     

 استفاده در خطوط انتقال آب شرب.        

 گیری ا تجهیزات جانبی( جهت اندازهگیر مناسب )همراه بـ طراحی وساخت سنسور اندازه     

 برخط اجزاء مصرف آب مشترکین.        

 های فاضالب به روش لجن خانههای افزايش تولید بیوگازدر تصفیهسنجی روشـ امکان     

 خانه فاضالب شمال اصفهان (.فعال )مطالعه موردی: تصفیه        
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 اصفهاناداره کل استاندارد و تحقيقات صنعتی استان 

.      ـ فرهنگ لغت تحت وب استانداردهای ملی نساجی     

    

 چرب انواع مغزهای خوراکی )ازنظر فسادونوع چربی(.هاواسیدهایـ کنترل مايکو توکسین     

 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان

 طرح سنجش و  ـ بررسی و پايش فضای کسب وکار استان اصفهان با تاکید بر اجرای     

 ارزيابی شاخص های فضای کسب و کار و ارائه راهکارهای بهبود آن.        

 رو.های پیشچالشوموانعواصفهانهای بالقوه اقتصادی استانظرفیتو هاـ بررسی پتانسیل     

 اداره کل انتقال خون استان اصفهان 

 داءکنندگان مستمر اصفهان در سال های فرعی گروه خون در اهژنـ بررسی شیوع آنتی     

 )فاز اول(. 7928        

 های نگاری استراتژيک اداره کل انتقال خون درحوادث وبحرانهای آيندهـ طراحی قابلیت     

 (.کل انتقال خون استان اصفهانمدل: ادارهکشور با تأکیدبر چابکی منابع انسانی )طراحی        

 استان اصفهان شرکت آب و فاضالب روستایی

 مغناطیسی آب به منظور شکن الکتروـ بررسی و ارائه راهکار و اجرای استفاده از رسوب     

 برداری و جلوگیری از تشکیل رسوبات در شبکه آب روستای کلهرود.رسوب       
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 های کاربران، جهت بسترسازی پیاده کردن ساختارهای امنیت دربرابر ـ ارتقاء زيرساخت     

 حمالت سايبری و نفوذ.       

 تهیه و پیاده سازی پرتال هوشمند. 7ـ  فاز     

 زداهای مغناطیسی به منظور ـ طرح مطالعه، بررسی و ارائه راهکار استفاده از رسوب     

 جلوگیری از تشکیل رسوبات در شبکه  آب روستای نیستانک.        

 بهمن  88خانه آب اری واحدهای تصفیهبردشناسی و بررسی مشکالت بهرهـ آسیب     

 سازی فرآيندهای(، عالج بخشی، ارائه راهکارهای ارتقاء کمی و کیفی و بهینه7)مرحله          

 (.8برداری)مرحلهتصفیه و تهیه دستورالعمل بهره       

 وتی های نوين در بهبود کیفیت آب با رويکرد حذف نیترات )مطالعات پايلـ بررسی فناوری     

 های صافی کند جهت حذف نیترات(.برداری از پکیجساخت و بهره        

 رسانی مشترکین شرکت سازی سامانه هوشمند پايش تاسیسات و خدماتـ ايجاد و پیاده     

 آب و فاضالب روستايی.       

 ای استان اصفهان شرکت برق منطقه

 ه از فناوری نانو در نیروگاه اصفهان.های حرارتی با استفادطراحی و ساخت عايقـ      

 اداره کل بنيا د شهيد و امورایثارگران استان اصفهان

 نیازسنجی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانی کارمندان بنیاد شهید و امور ايثارگران ـ      

 استان اصفهان.        

 آزادگان در استان اصفهان.های شهدا، جانبازان و ـ نیازسنجی همسران و دختران خانواده     
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 اداره کل بهزیستی استان اصفهان 

 بررسی اثربخشی کیفیت زندگی مراقبین و خانواده معلولین در اجرای طرح ارائه خدمات ـ      

 مراقبتی توانبخشی به گروه هدف در استان اصفهان .        

 يای طبیعی )طرح محب( ـ بررسی تاثیر آموزش توانمندسازی اجتماعات محلی در بال     

 های ديدگان حـوادث غیرمترقبه در محلههای زندگی آسیببر افزايش مهـارت        

 های استان اصفهان.شهرستان       

 شناختی طالق در زنان مطلقه شهر اصفهان.ـ بررسی اثرات روان     

 انمندی بیماران روانی وسطح تو –اجتماعی ، سالمت جسمی  –ـ بررسی عملکرد فردی      

 پوشش بهزيستی استان اصفهان.آسیب نخاعی تحت       

 ـ  بررسی علل فرار دختران از خانه.     

 ـ بررسی فراوانی نسبی رفتارهای پرخطر در معتادين تزريقی مراکز گذری و ترك اعتیاد      

 استان اصفهان.        

 گی کودکان.ـ بررسی رابطه بین پرخاشگری والدين و افسرد     

 های مراجعه کننده ـ بررسی رابطه بین عملکرد خانواده با میزان بخشودگی در زوج     

 پوشش اداره کل بهزيستی استان اصفهان.به مراکز مشاوره تحت        

 مدت و بلندمدت بر معتادين ـ بررسی اثربخشی سه روش درمانی سرپايی، اقامتی میان     

 کز شهر اصفهان.ترخیص شده مرا       

 ـ بررسی نیمرخ روانی مربیان مهدهای کودك شهر اصفهان.    
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 ـ بررسی توزيع فراوانی نسبی افسردگی و اضطراب در مراقبین اصلی در منزل بیماران      

 بیمارو مراقب.وارتباط آن بابرخی متغیرهای دموگرافیکپوشش سازمانروانی مزمن تحت        

 مانده ذهنی به شیوه گروهی بر میزان فشار سازی مادران عقبربخشی آگاهـ بررسی اث     

 روانی آنها.       

 های طالق بر نوجوانان استان اصفهان.ـ بررسی پیامدهای روانی خانواده     

 سازی زيرساخت خدمات الکترونیکی سازمان بهزيستی.ـ طرح پیاده     

 ای عامل.هسازی سیستمـ  اجرای طرح مجازی     

 سازی دسترسی کاربران و اشتراك منابع.استانی جهت يکپارچه DOMAINـ اجرای طرح      

 ها.ـ اجرای طرح مونیتورينگ شبکه استانی ستاد مرکزی و ادارات کلیه شهرستان     

 اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان

 فوتی ناشی از حادثه رانندگی  ـ بررسی سطح مواد روانگردان و الکل در اجساد رانندگان     

 .28ارجاعی به پزشکی قانونی اصفهان در شش ماهه دوم سال         

 ساله ارجاعی به پزشکی قانونی  15-85ـ بررسی آترو اسکلروز عروق کرونر در اجساد      

 .28اصفهان در سال          

 کننده به تجاوز جنسی مراجعههای بالینی و آزمايشگاهی در قربانیان زن ـ بررسی يافته     

 مرکز پزشکی قانونی در اصفهان.        

  7928ـ بررسی سرانجام بارداری در موارد مادران باردار متقاضی سقط درمانی  از آذر سال      

 اند.که فاقد شرايط قانونی سقط بوده        
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 ر اجساد ارجاعی به پزشکی سال د 1ـ بررسی موارد مسمومیت با متادون در کودکان زير      

 .27تا پايان سال  21قانونی اصفهان از ابتدای سال          

 ـ بررسی علل منجر به فوت در اجساد جانبازان شیمیايی ارجاعی به  پزشکی قانونی      

 .7928تا  7925اصفهان از سال         

 پزشکی قانونی اصفهان  ـ بررسی علل مرگ زندانیان زندان مرکزی اصفهان ارجاعی به     

 .7927تا پايان سال  7922از ابتدای سال          

  های ناسازگار اولیه در میزان بروز ضرب و جرح ناشی از خشونت خانگی وارهـ نقش طرح     

 .7928اصفهان در طی سه ماهه آخر سال  در بین زنان مراجعه کننده به پزشکی قانونی         

 ن صحت تخمین زمان حدوث کبوديها توسط پزشکان قانونی در مصدومین ـ بررسی میزا     

 حوادث ترافیکی ارجاع شده به اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان در شش ماهه         

 . 7928آخر سال         

 های اعتراضی ارجاعی از بررسی میزان وداليل تغییر در اظهارنظر کارشناسی در پرونده  ـ     

 .7928واحد معاينات به کمیسیون اداره کل پزشکی قانونی اصفهان در سال         

 ـ بررسی موارد شکايت بیماران دچار سوختگی جلدی در اطاق عمل از کادر درمانی      

 .27تا پايان  21ارجاعی به نظام پزشکی اصفهان از سال          

 کننده به پزشکی ستگی ساق مراجعهديدگان دچار شکـ بررسی کیفیت زندگی در آسیب     

 .7929قانونی اصفهان طی شش ماهه اول سال         

 ـ بررسی موارد فلج شبکه بازويی در نوزادان ارجاعی به کمیسیون پزشکی قانونی و نظام      

 .28تا پايان سال  25پزشکی اصفهان از ابتدای سال         
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 محکوم شده در کمیسیون پزشکی قانونی اصفهان  های قصور پزشکیـ بررسی پرونده     

 .25لغايت  22گر مسئولیت مدنی از سال های بیمهپرداخت غرامت  شرکتازنظر نحوه        

 ـ بررسی ضايعات خوش خیم و بدخیم کلیه در اجساد ارسالی به مرکز پزشکی قانونی      

 استان اصفهان.        

 جتماعی استان اصفهاناداره کل تعاون ، کار و رفاه ا

 ـ تاثیر آموزش مجازی در پیشگیری از حوادث ناشی از کار.     

 اداره کل تبليغات اسالمی استان اصفهان

 ـ بررسی میزان تاثیر پذيری دانش آموزان از محتوای ارائه شده در فضای مجازی.     

 ـ ارائه الگوی اجرايی فعالیت های فرهنگی در مساجد.     

 وه های ارتقاء سطح آگاهی ارکان هیئات مذهبی در مديريت فرهنگی.ـ شی     

 هاى نوين بیان احکام.ـ شیوه    

 بر اقتصاد مقاومتی.ای، با تکیهخامنههای اقتصادی رهبرمعظم انقالب امامـ بررسی انديشه     

 ـ زندگی به سبک علوی.     

 سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

 های مهم ويروسی و فیتوپالسمايی درختان میوه در شناسايی بیماری ـ رديابی و     

 های استان اصفهان.نهالستان        
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 ترين روش ـ تعیین حداقل اندازه اقتصادی مزارع تولید ورمی کمپوست و تعیین اقتصادی     

 تولید.        

 با استفاده از نشانگرهای های زالزالک ايران ـ بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ     

 (.ISSRبین ريز ماهواره )  مرفولوژيک و مولکولی         

 ها و ارقام امیدبخش جو مناطق مختلف استان اصفهان در ـ بررسی ارزش غذائی الين     

 تغذيه نشخوارکنندگان.        

 .ارکنندگانارزيابی  ارزش غذايی کنگر فرنگی به عنوان منبع خوراکی برای نشخوـ      

 های پیوندی کدوئیان نسبت به شرايط شوری و تاثیر آن بر کمیت و کیفیت ارزيابی پايهـ      

 .محصول خیار        

 .جهت کشت در شرايط ديمهای دارويی استان اصفهانپتانسیل رويشگاهی گونه ارزيابیـ      

 .بررسی بیواکولوژی کرم گلوگاه انار در استان اصفهانـ      

 گذار صنعتی های تخممرغ با اسید فولیک ازطريق مکمل کردن جیره مرغسازی تخمغنیـ      

 .و مقايسه با مرغان بومی       

 در بررسی سموم ارگانو کلره وارگانوفسفره در شیر پاستوريزه توزيعی درمراکز عرضه ـ      

 شهر اصفهان.        

 ای جای منابع علوفههندم( با سود و جايگزينی آن بفرآوری کاه غالت )برنج، جو و گـ      

 .جهت استفاده در تغذيه گاوهای شیری        

 .پروری پايدارآبزی منظورحفظ کیفیت آب وتوسعهبررسی پساب مزارع پرورش ماهی بهـ      
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 .کاهش تبخیر از استخرهای ذخیره آب در مزارعـ      

 .د نخود در دو شیوه کاشت مرسوم و انتظاری در کشت آبیمقايسه عملکرد ارقام جديـ      

 تولید دانش فنی به منظور کاهش مقدار  –بررسی امکان کاهش مقدار الکتوز در شیر ـ      

 .الکتوز در شیر کارخانجات       

 ..با استفاده از تکنیک کشت بافت گیاهیCrataegus sppتولید انبوه زالزالک ـ      

 بندی اراضی هدف ارتقاء کالس طبقه عمران اراضی با و اصالح تهیه نقشه و بررسیـ      

 .دشت مهیار       

 .بررسی روند ژنتیکی )همخونی( مرغان بومی مرکز تکثیر و پرورش مرغ بومی اصفهانـ      

 .فشار در استان اصفهانهای آبیاری تحتبرداری سامانهارزيابی فنی و مديريت بهرهـ      

 .های پوسیدگی طوقه و ريشهارزيابی ارقام گندم به بیماریـ      

 )تیپ(  فشاربه روش آبیاری تحت Mentha longifoliaبررسی زراعت گیاه ـ      

 .در منطقه کاشان       

 .میزان آب مصرفی برنج با ساير محصوالت جايگزين در استان اصفهان مقايسهـ       

 .حفر چال کود قابل نصب بر روی تراکتورهای باغی طراحی و ساخت دستگاهـ      

 .های بومیاثر سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر عملکرد تولید گوشت جوجهـ      

 .مقايسه اقتصادی هزينه های تولید گوشت شتر مرغ در مقايسه با گوشت گوسالهـ      

 های گرمايشی ستمهای گوشتی دارای سیبررسی بازده سوخت و عملکرد مرغداریـ      

 .مختلف        
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 درآوری بررسی مشکالت جوجه کشی شترمرغ و راهکارهای بهبود درصد جوجهـ      

 .در مزارع       

 های هرز در مزارع بررسی و شناسايی حشرات دارای پتانسیل مبارزه بیولوژيک با علفـ      

 .گندم شهرستان اصفهان       

 .دازه اقتصادی گاوداری های صنعتی شیری در استان اصفهانتعیین حداقل انـ      

 .های مختلف محصوالت میوه و سبزی تولیدی اصفهانمبررسی غلظت نیترات در انداـ      

 .کشت گیاهان تله جهت کاهش جمعیت بید کلم در محصول اصلی در استان اصفهانـ      

 گندم ازنظر تحمل به تنش شوری اراضی های جديد مقايسه کمی و کیفی ارقام و الينـ      

 .شور مناطق برخوار و رودشت       

 کمی و کیفی ارقام جديد گندم متحمل به تنش سرما در شرايط کشت تأخیری  مقايسهـ      

 .)کشت زندانی( در تناوب مرسوم مناطق سرد استان)فريدن و فريدونشهر(        

 گندم ازنظر تحمل به تنش خشکی انتهای فصل رشد های جديد مقايسه ارقام و الينـ      

 .آران و بیدگل مناطق اردستان،در        

 .بندی پیازتعیین  تکنولوژی مناسب برای درجهـ      

 ای از نظر صدمات مکانیکی وارد بر ای و میلههای پیازکن زنجیر نقالهمقايسه ماشینـ      

 .سوخ های پیاز        

 .زی نشاء کار پیاز برای استفاده در کاشت چغندر قند به روش نشاء کاریسابهینهـ      

 .های جديد امیدبخش جو جهت تولید خصیلبررسی و مقايسه عملکرد الينـ      
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 های برتر رازيانه در شرايط مختلف بررسی عملکرد بذر و کمیت و کیفیت اسانس ژنوتیپـ      

 .ایمنطقه –ردی اقلیمی استان اصفهان کارب        

 بررسی اثرات کودهای زيستی و هومورن اکسین روی عملکرد زعفران و ترکیبات ـ      

 .شیمیايی آن        

 های آويشن در شرايط مختلف اقلیمی بررسی عملکرد سرشاخه گلدار و اسانس ژنوتیپـ      

 .استان اصفهان        

 .ای، فنی و مهندسی کشاورزیخدمات مشاوره هایبررسی عوامل موثر برعملکرد شرکتـ      

 .بررسی اثر متقابل پايه و رقم بر کلروز آهن در سیبـ      

 تعیین سازگاری، تحمل به خشکی و شوری در گیاه کنگرفرنگی در شرايط اقلیمی استان ـ      

 .اصفهان       

 پااليشگاه، پتروشیمی و از صنايع بزرگ بررسی تاثیرگازهای محیطی و ذرات معلق حاصلـ      

 .نیروگاه اصفهان بر عرصه کشاورزی       

 Trialeurodesگلخانه سطحی بین سفیدبالک ای سههای تغذيهکنشبررسی برخی برهمـ      

     vaporariurom و دو گونه از مهمترين دشمنان طبیعی آن، سنک شکارگر  

     Nesidiucoris  teneuis  یدو زنبور پارازيتوئ  Encarsia formosaمحصول  ، در سه 

 ای.گلخانه      

 Tuta absoluta (Lep.; Gelechidae )فرنگی پره مینوز گوجهبررسی بیواکولوژی شبـ      

 .در استان اصفهان      

 ای به منظوردستیابی به حداکثر های رايانهسازی سیستمتحقیق و بررسی جهت بهینهـ      

 .ارايیامنیت و ک       



429 

 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 .ایحدود بحرانی، عناصر میکرو و ماکرو،خاك، خیار گلخانهـ      

 .های امیدبخش و ارقام چغندرقند به نماتد سیستی چغندرقندبررسی حساسیت الينـ      

 .های پوسیدگی طوقه و ريشهبه بیماریگندم  امارزيابی ارقـ      

 ود سیستی چغندرقندررسی اثر کودهای آلی در تراکم جمعیت نماتب -     

 وسفیدك سطحی  Puccinia striifomisهای زنگ زرد معرفی ارقام مقاوم جو به بیماریـ       

 .های معتدل و سرد استان اصفهاندر اقلیم Blumeria graminisجو        

 .بررسی تاثیر ترکیب ماری گلد در کنترل نماتد مولد گره ريشه در باغات پسته و انارـ      

 اتیولوژی و کنترل ناهنجاری)های( میوه ارقام سیب گلدن دلیشز و رد دلیشز در ـ      

 .های سمیرمباغ        

 .بررسی باقیمانده سموم دفع آفات نباتی در عسل منطقه اصفهانـ      

 .های جديد لوبیا چیتی در منطقه دهاقانعملکرد الين ارزيابی خصوصیات رويشی وـ      

 .تعیین شاخص مناسب درحوضه زاينده رودوهای خشکسالیمقايسه شاخصوبیارزياـ      

 .شده در شبکه رخ داده خطاهای از دستیابی به بهترين روش درخصوص اطالع و بررسیـ      

 .شناسايی و ارائه راه کار های امنیتی (ISMS) ـ      

 .تلف بذرهای مخمطالعه توسعه کشت يونجه بدون شخم در تراکمـ      
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 حوزه هنری سازمان تبليغات اسالمی استان اصفهان

 زاده ـ بررسی جايگاه و کارکردهای تاريخی، فرهنگی، هنری، اجتماعی و معنوی امام     

 ابراهیم بن موسی)ع(.       

 آوری و سامان دهی خاطرات و اطالعات مربوط به حوادث.ـ جمع    

 فهاناداره کل دامپزشکی استان اص

 ـ طراحی، توسعه، آموزش و استقرار امنیت شبکه.     

 های صنعتی استان اصفهانشرکت شهرک

 صنعتی سوز نسل برتر جهت امحاء پسماندهای ويژه درشهركواحد زبالهـ استقرار يک     

 رنگسازان.       

 صدا و سيمای مرکز اصفهان

 یمای مرکز اصفهان.های سهای سرمايه اجتماعی در برنامهـ مؤلفه     

 های خبر توسعه.ـ بررسی میزان مطابقت خبر سیمای اصفهان با شاخص     

 ای از اقتصاد مقاومتی.ـ شرکت اسالمیه تجربه     

 های ويژه انتخاباتی سیمای شبکه استانی اصفهان.بخشی سیاسی در برنامهـ نحوه آگاهی     
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 سازمان صنعت و معدن تجارت استان اصفهان

 های ـ بررسی و شناسايی بازارهای هدف صادراتی محصوالت و خدمات دارای فناوری     

 پیشرفته استان اصفهان.       

 ها.دندهچرخافزايش عمرصنعتی، جهتهایدندهـ استفاده ازپوشش نیفلور بر روی چرخ     

 ( مواد MSDSشیمیايی) های اطالعات ايمنی موادـ تهیه بانک اطالعاتی الکترونیکی برگه     

 اولیه و محصول تولیدی واحدهای صنعتی.      

 ای استان اصفهاناداره کل آموزش فنی و حرفه

 ای استان اصفهان های مهارتی اداره کل آموزش فنی و حرفهـ تدوين سند جامع آموزش     

 های استان    شهرستان ای و آمايش سرزمین )مطالعه موردی :با استفاده از مطالعات منطقه        

 اصفهان(.       

 اداره کل منابع طبيعی وآبخيزی استان اصفهان 

 )تلفن ديجیتال(. voiـ      

 ـ ايجاد و تداوم امنیت فضای تبادل اطالعات و حرکت به سمت اجرای سیستم مديريت      

 (.ISMSامنیت اطالعات )        

 ـ علل خشکیدگی گون .     
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 های ای اثر پساب و آب زيرزمینی بر خصوصیات فیزيکو شیمیايی خاك در طرحسهـ مقاي    

     زدائی.بیابان        

 های برتر گل محمدی.ـ عملکرد گل و اسانس ژئوتیپ    

 های خودرو يونجه در زاگرس مرکزی.ـ جمع آوری، شناسايی رقم     

 ی آبخیزداری .هاـ بررسی مشکالت اقتصادی اجتماعی اجرای طرح     

 اداره کل ميراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری استان اصفهان

 سازی و اجرای معماری امنیت شبکه.ـ امن     

 برای سرورهای مهم. clusterاندازیـ راه     

 اداره کل حفاظت محيط زیست استان اصفهان

 زپلنگ آسیايی و ساير منظور ثبت حضور يوای بههای تلهکارگیری فناوری دوربینـ به     

 آباد.وحش عباسخواران حیاتگوشت         

 سازی مطالعات تهیه طرح تفصیلی منطقه هنگامـ تهیه طرح تفصیلی پناهگاه تکمیل و به     

 وحش موته.قمیشلو حیات       

 قمیشلو منطقه تفصیلی طرح تهیه مطالعات سازیهنگامبه و تکمیل-     
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 رسی وضعیت زيستی و حفاظتی دوپای ايرانی.  ـ بر    

 ـ مطالعات طرح جامع کاهش آلودگی هوای شهر کاشان.   

 عروقی -های قلبیـ بررسی ارتباط بین آلودگی هوا و میزان بستری و مرك ناشی از بیماری    

 . 25و  22های و تنفسی در شهر اصفهان سال       

 وحش کاله قاضی.پناهگاه حیاتـ تهیه طرح تفصیلی پارك ملی و     

 وحش موته.ـ تهیه اطلس گیاهی پناهگاه حیات     

 ـ مطالعات طرح جامع مديريت منطقه حفاظت شده کرکس )توجیهی و تفصیلی(.     

 ـ تهیه اطلس گیاهی منطقه حفاظت شده کرکس.     

 ی.کیلومتر 15ـ انجام مطالعات زمین پزشکی کالن شهر اصفهان تا شعاع      

 های آلودگی.ـ بررسی فلور و فون رودخانه زاينده رود با تاکید بر شاخص     

 .قمیشلو شده حفاظت منطقه گیاهی اطلس تهیه ـ     

 ـ بررسی میزان تاثیر مداخالت آموزشی و غیرآموزشی کاهش آلودگی هوا بر دانش ،      

 نگرش و عملکرد جامعه شهر اصفهان.       
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درج  ارای طرح های پذیرفته شده در سایت سمات وهای دشهرداری

 گزارش مزبور در هااطالعات آن

                                      ********************* 

 شهرداری سين

 افزارهای بومی و آزاد/ متن باز.ـ بررسی میزان آمادگی برای مهاجرت به نرم     

 شهرداری آران و بيدگل 

 سنجی ساماندهی مسیرهیئات مذهبی )محیا(.ح پژوهشی امکانـ تهیه طر     

 شهرداری کاشان

 ای فضای سبز شهر کاشان.سنجی آبیاری قطرهـ بررسی امکان     

 شهرداری تودشک

 های کاربردی شهرداری.ـ آسیب شناسی ارتباط ذينفعان با اطالعات سیستم     

 شهرداری گلشهر

 وداغ اريخیت قلعه بازسازی مطالعاتی طرح -  
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 ها درسایت سماتگزارش اطالعات پژوهشی دستگاهجدول 

 نــام

 دستــگاه

 هایطرح

 پذیرفته شده

های درحال طرح
 یافتهاجرا وخاتمه

های طرح
 ناموفق

 شدهمبلغ تصویب

 به ميليون ریال

 725 5 8 8 اصفهان ایشرکت آب منطقه

 شرکت آب و فاضالب 

 شهرستان کاشان 
0 8 8 7957 

 ت آب و فاضالب شرک

 استان اصفهان
72 72 5 1292 

اداره کل استاندارد و تحقیقات 

 ناصنعتی استان اصفه
8 8 5 912 

اداره کل امور اقتصادی و دارايی 

 استان اصفهان
8 8 5 166 

 015 5 8 8 انتقال خون استان اصفهان کلاداره

شرکت آب و فاضالب روستايی 

 استان اصفهان
1 1 5 8156 

ای هامی برق منطقهشرکت س

 استان اصفهان
7 7 5 7715 
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 نــام

 دستــگاه

 هایطرح

 پذیرفته شده

های درحال طرح
 یافتهاجرا وخاتمه

های طرح
 ناموفق

 شدهمبلغ تصویب

 به ميليون ریال

اداره کل بنیاد شهید و امور 

 055 5 8 8 ايثارگران استان اصفهان

 8167 77 6 71 اداره کل بهزيستی استان اصفهان

 اداره کل پزشکی قانونی

 اصفهان استان 
71 71 5 1691 

اداره کل تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی استان اصفهان
7 7 5 015 

 اداره کل تبلیغات اسالمی

 استان اصفهان 
6 0 8 086 

 جهاد کشاورزی  سازمان

 استان اصفهان
65 12 7 6257 

حوزه هنری سازمان تبلیغات 

 ناسالمی استان اصفها
8 8 5 0772 

 955 5 7 9 اداره کل دامپزشکی استان اصفهان

 های صنعتی شرکت شهرك

 استان اصفهان
7 7 5 981 
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 نــام

 دستــگاه

 هایطرح

 پذیرفته شده

های درحال طرح
 یافتهاجرا وخاتمه

های طرح
 ناموفق

 شدهمبلغ تصویب

 به ميليون ریال

 65 5 0 0 صداوسیمای مرکز اصفهان 

نعت، معدن و تجارت سازمان ص

 استان اصفهان
9 9 5 221 

ای  اداره کل آموزش فنی و حرفه

 استان اصفهان
7 7 5 126 

اداره کل منابع طبیعی و 

 آبخیزداری استان اصفهان
1 1 8 7665 

اداره کل میراث فرهنگی، صنايع 

 دستی و گردشگری استان اصفهان
8 7 5 7555 

زيست اداره کل حفاظت محیط

 فهاناستان اص
70 70 5 2822 

 755 5 7 7 شهرداری سین

 85 5 7 7 شهرداری آران و بیدگل

 02 5 7 7 شهرداری کاشان

 65 5 7 7 شهرداری تودشک

 855 5 7 7 شهرداری گلشهر
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

ها درسایت سمات گزارش اطالعات پژوهشی دستگاهدول ج

 های فاقد پاسخ به سازمان مدیریت()دستگاه

 نــام

 دستــگاه

 یهاطرح

 پذیرفته شده

های درحال طرح
 یافتهاجرا وخاتمه

های طرح
 ناموفق

 شدهمبلغ تصویب

 به ميليون ریال

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 25 -     - 7 استان اصفهان

اداره کل زندانها و اقدامات تأمینی 

 و تربیتی استان اصفهان
7 - - 955 

 اداره کل راه و شهرسازی

 استان اصفهان 
8 - - 8155 

 715 - - 9 ثبت احوال استان اصفهاناداره کل

 8155 - - 1 استانداری اصفهان

 76 - - 7 شهرداری سپیدشهر

 2 - - 7 شهرداری ابوزيدآباد

 92 - - 7 شهرداری بهارستان

 955 - - 7 آبادشهرداری حبیب
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 های فاقد پاسخادامه شهرداری

 نــام

 شهـــرداری

 هایطرح

 پذیرفته شده

های درحال طرح
 یافتهاجرا وخاتمه

های طرح
 ناموفق

 شدهمبلغ تصویب

 به ميليون ریال

 855 - - 7 شهرداری خمینی شهر

 75 - - 7 شهرداری شهر فرخی

 72 - - 7 شهرداری کلیشاد

 11 - - 7 شهرداری کوهپايه

 15 - - 7 شهرداری گوگد

 155 - - 7 شهر(شهرداری سده لنجان )زرين

 77 - - 7 مشکات شهرداری

 - - 7 آبادشهرداری حسن
 

98 
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 های اجرایی استان اصفهانجدول گزارش اعتبارات دریافت شده از دستگاه

 «مبالغ : میلیون ریال»

 نام دستگاه
اعتبارات 

 تصویب شده

اعتبارات 

 تخصيص یافته

اعتبارات 

 دریافت شده

اعتبارات 

 باقيمانده

تعداد طرح 

 انجام شده
 توضيحات

شرکت آب 
 ایمنطقه

725 725 725 5 8  

 شرکت آب و

 فاضالب کاشان
7515 7555 205 795 8  

 شرکت آب و

 فاضالب استان
1292 - - - 71  

اداره کل 
استاندارد و 

صنعتی  تحقیقات
 استان اصفهان

912 912 976.9 5 8  

اداره کل امور 
اقتصادی و دارايی 

 استان اصفهان
166 166 922 761 8  

کل انتقال رهادا

استان خون
 اصفهان

010 010 010 5 8  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 های اجرایی استان اصفهانجدول گزارش اعتبارات دریافت شده از دستگاه

 «مبالغ : میلیون ریال»

 نام دستگاه
اعتبارات 

 تصویب شده

اعتبارات 

 تخصيص یافته

اعتبارات 

 دریافت شده

اعتبارات 

 باقيمانده

تعداد طرح 

 انجام شده
 توضيحات

رکت آب و ش
فاضالب روستايی 

 استان اصفهان
8276 7115 255 5 1  

شرکت سهامی 
ای برق منطقه

 استان اصفهان
7715 155 155 615 7 

 

 

اداره کل بنیاد 
شهید و امور 

ايثارگران استان 
 اصفهان

 

855 855 5 5 8 

ط 
وس

ح ت
طر

ک 
ت ي

باب
غ 

بل
م
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اس

ده 
دي

گر
ه 

رائ
ه ا

گا
ست

د
 

اداره کل پزشکی 
 استانقانونی

 اصفهان
7728 7881 7881 5 71 

 

اداره کل تعاون، 
جتماعی اکارورفاه

 استان اصفهان
122 122 122 5 7 
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 های اجرایی استان اصفهانجدول گزارش اعتبارات دریافت شده از دستگاه

 «مبالغ : میلیون ریال»

 نام دستگاه
اعتبارات 

 تصویب شده

اعتبارات 

 تخصيص یافته

اعتبارات 

 دریافت شده

تبارات اع

 باقيمانده

تعداد طرح 

 انجام شده
 توضيحات

 

 

اداره کل 
بهزيستی استان 

 اصفهان

 

 

 

 

7911 7911 7911 5 71 

ت 
باب

غ 
بال

م
6 

غ 
بل

وم
ت 

اس
ده 

دي
گر

ده 
فا

ست
ح ا

طر
29

2
 

از 
79

11
 

ت 
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ده 
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 خ
ت

ش
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دي
ه 

ب
 

سازمان جهاد 
کشاورزی استان 

 اصفهان
6275 6275 6521.8 178.2 12 

 

اداره کل 
پزشکی استان دام

 اصفهان
955 955 955 5 7 
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 های اجرایی استان اصفهانجدول گزارش اعتبارات دریافت شده از دستگاه

 «مبالغ : میلیون ریال»

 نام دستگاه
اعتبارات 

 تصویب شده

اعتبارات 

 تخصيص یافته

اعتبارات 

 دریافت شده

اعتبارات 

 باقيمانده

تعداد طرح 

 انجام شده
 توضيحات

 

 اداره کل 

 تبلیغات اسالمی

 استان اصفهان 

 

ت  6 855 05 805 805
باب

غ 
بال

م
0 

ط 
وس

ح ت
طر

ت .
اس

ده 
دي

گر
ه 

رائ
ه ا

گا
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د
 

حوزه هنری 
سازمان تبلیغات 
اسالمی استان 

 اصفهان

077.2 077.2 077.2 5 8 

 

شرکت 
های شهرك

صنعتی استان 
 اصفهان

981 981 981 5 7 

 

صداوسیمای  

 مرکز اصفهان
71 71 - - 0  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 های اجرایی استان اصفهانول گزارش اعتبارات دریافت شده از دستگاهجد

 «مبالغ : میلیون ریال»

 نام دستگاه
اعتبارات 

 تصویب شده

اعتبارات 

 تخصيص یافته

اعتبارات 

 دریافت شده

اعتبارات 

 باقيمانده

تعداد طرح 

 انجام شده
 توضيحات

سازمان صنعت، 
معدن و تجارت 
 استان اصفهان

221.8 221.8 120.71 608.11 9  

اداره کل آموزش 
ای  فنی و حرفه

 استان اصفهان
126 126 811.825 992.185 7 

 

 

اداره کل منابع 
طبیعی و 

آبخیزداری استان 
 اصفهان

 

 

055 805 191.11216 715 1 

ت 
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بال

م
1 

اه 
تگ

دس
ط 

وس
ح ت
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گر
 

ت.
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اداره کل حفاظت 
زيست محیط

 استان اصفهان

 

2.510 912 912 802 70 

ت 
باب

غ  
بال

م
1 

ح 
طر
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ده 
 ش

ده
فا

ست
ا
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 های اجرایی استان اصفهانجدول گزارش اعتبارات دریافت شده از دستگاه

 «مبالغ : میلیون ریال»

 نام دستگاه
اعتبارات 

 تصویب شده

اعتبارات 

 تخصيص یافته

اعتبارات 

 دریافت شده

اعتبارات 

 باقيمانده

تعداد طرح 

 انجام شده
 توضيحات

 

اداره کل میراث 

فرهنگی، صنايع 

دستی و گردشگری 

 استان اصفهان

216 627 816 700 8 

ح 
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گر
 

  7 5 75 75 75 شهرداری سین

شهرداری آران و 

 بیدگل
9021 7921 7921 - 7  

  7 - 02 02 02 شهرداری کاشان

شهرداری 

 تودشک
65 65 - - 7  

  7 5 5 5 855 اری گلشهرشهرد
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
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 استان اصفهانارات پژوهشی عملکرد اعتبگزارش 
 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  
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 استان اصفهانعملکرد اعتبارات پژوهشی گزارش 

 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 

 



453 

 استان اصفهانعملکرد اعتبارات پژوهشی گزارش 

 ( 1931قانون بودجه سال  111موضوع بند )  

 
 

 

 


